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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?  

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?  

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?  

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold?  
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul?  

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet?  

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse?  

 
Hvordan vurderer du litteraturen på modulet?  

 



 

 
 

 
 
Evaluering, Økonomi og ledelse, F17 
15.09.2017: Distributionsmail sendt til 9 respondenter 
22.09.2017: Rykkermail sendt til 5 respondenter 
26.09.2017: Rykkermail2 sendt til 5 respondenter 
02.10.2017: Rykkermail3 sendt til 5 respondenter 
Besvarelsesprocent: 67% 

 

3 07.11.2017/Pia Wosylus 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet?  

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 
 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen?  

 
I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde?  
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 
 

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring?  
Vurder i hvilken grad: 

 
De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.) 
Vurder i hvilken grad:. 
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Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter? (fx hyggekroge, fysiske aktiviteter, 
kantine) Indretningen af bygningen inviterer til socialt samvær?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Det psykiske studiemiljø:  
Jeg oplever et godt studiefællesskab på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Jeg trives på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• Relevans 
• Meget veltilrettelagt og man kommer godt omkring faget. Får virkelig valuta for pengene. 
• godt fagligt indhold - inspirerende 
• Højt fagligt niveau med inddragelse af nyeste tendenser 
• Underviseren er meget dygtig 
• Fantastisk dygtig og engageret underviser. Yderst svært stof, men trygheden i det store 

engagement i at lære os tingene har gjort det mere spiseligt. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Lidt for kort tid mellem seminarerne 
• Rigtig meget information, som kan gøre det vanskeligt at nå at kapere på kort tid. 
• Kan være svært at koble den gennemgåede teori til praksis - og pensum er meget bredt med fokus 

på praksis i hele den offentlige sektor - kan gøre det svært at sætte sig ind i, når man kun arbejder 
indenfor en "lille" del af de sektorer, der undervises i. 

• Mange artikler og ingen grundbog 
• For komprimeret tidsmæssigt. For lidt tid til refleksion mellem modulerne og tid til at skrive 

eksamensopgave. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Er meget tilfreds med XXX som underviser og får et stort udbytte. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 
Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:  
 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 
Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 
Sværhedsgrad 

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 
Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:  
 

 
Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer du modtog i 
forbindelse med studiestart?  

 
Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen?  
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Hvad syntes du om forplejningen? 

Hvordan synes du Moodle fungerer? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.  
 
 
Fik du den vejledning du havde brug for, når du henvendte dig til din 
vejleder? 

• Ja 
• Ja 
• Ja, i modsætning til mange andre moduler, hvor vejledning har fremstået som en sur pligt for 

underviser.  
På XXX fag arbejder vi med pensum, det gør man ikke på andre moduler og det virker noget 
gammeldags at sidde med en egentlig tjekliste ift pensum - vi er der vel for at lære tingene ind i 
vores kontekst og ikke for at lære et bestemt pensum vi kan blive stillet til regnskab for.. det er 
bagsiden af dette fag, men ellers et kanon godt fag! 
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