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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul:  
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? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Har desværre selv været hårdt ramt arbejdsmæssigt, men indhold og særligt anvendt litteratur og 

formidling af samme har været i top. 
• Der har været forskelle i hvor god koblingen ml teori og praksis har været. 

XXX, XXX og XXX har været særligt gode til dette. 
Samlet kompendium ift pensum (udover lærebøgerne) ville være rart - enten elektronisk eller 
fysisk. På moodle er litteratur til download en blanding af pensum og supplerende litteratur. Det 
bliver administrativt tidskrævende at sortere i. 

• SIDSTE SESION I FORHOLD TIL COACHING D. 24.10- VIL DET VÆRE GODT AT ØVELSERNE HAVDE 
VÆRET PLANLAGT MIDT PÅ DAGEN, IKKE SIDST. 

• Jeg mener, at rækkefølgen af modulerne burde genovervejes. 

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: 
• Selve arbejdet med at formidle konkrete coachingteknikker og metodikker, har været meget 

mangelfuld særligt for dem der ikke havde noget forhåndskendskab at hænge teori og gennemgang 
op på. For os der har et stort baggrundskendskab har det været udbytterigt. 

• Ut. har en tre årig familieterapeutisk efteruddannelsen inden for systemisk og narrativ supervision, 
konsultation og terapi. 

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

• Et praksisnært fag, som alle ledere burde trænes i 
• Spændende ny litteratur, dygtige undervisere der formidler meningsgivende og sammenhængende. 
• Gode oplægsholdere og spændende grundbøger. . 
• Stor styrke at des studerende er meget forskellige, og at undervisningen er meget praksisnær 
• Modulet giver en god appetit på coaching. 
• Styrken har været koblingen af teori og praksis, samt det forhold, at de enkelte seminarer bød på 

forskellige vinkler på coaching. 
• Ville gerne have haft undervisningen fra 5. mødegang tidligere i forløbet - da der her var 

grundlæggende viden. 
• Dygtige undervisere, overvejende 
• ET LEDELSESREDSKAB, COACHING, REFLEKTION SOM DER I DEN GRA ER RELEVANS SOM 

LEDELSESREDSKAB 
• Godt overblik over landskabet og stærk, faglig indføring i relationel ledelse 
• Tilgangen til problemstillinger.  

Refleksionens styrke. 
• Relevant emne 

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

• Der manglede lidt kobling mellem nogle af underviserne 
• At mange har kunnet bidrage for lidt til min faglige sparring og udvikling, da jeg formodentlig har 

haft Coaching tættest på i min tidligere erfaring. Rigtig mange havde ingen redskaber til at tage de 
coachende samtaler - så ofte kom jeg til at være bidragende. Det er ok, men kunne være 
præciseret i fagets beskrivelse. 

• Ringe indsigt fra oplægsholdernes side på tværs i fokusområder. Det overlades derfor til de 
studerende at koble det teoretiske grundlag på tværs 

• ikke alle moduler var koordineret i forhold til hinanden 
• Netop, at det kun giver en appetit og ikke en anvendelse af coaching. 
• Jeg synes der indimellem mangler lidt kommunikation mellem underviserne på den enkelte 

moduler. 
• Der skal gøres om det er introduktion til coaching eller et modul, hvor man opnår færdighederne. I 

min optik er det helt urealistisk at opnå færdighederne på så få undervisningsgange - se i lyset af 
min efterudd. på tre år.  
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Jeg tænker derfor mere, at man skal introducere nogle indsigter og perspektiver. Alternativet skulle 
der være flere bundende opgaver mellem mødegangene, hvor man skulle øve sig. Optage sig selv 
på video mm.  
Endvidere er begreberne omkring coaching og supervision flydende - hvad forskellene er blev aldrig 
helt klart for mig hos nogle af underviserne. 

• Litteraturudskrift... 
• IKKE NOGET 
• Modulernes opbygning og kronologi. De sidste modul burde have ligget tidligere og koordineringen 

inden for 1. modul var for svag. 
• Sammenhæng som altid, når underviserne ikke er gennemgående. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Var desværre tvunget på arbejde så fik ikke dette oplæg med. 
• XXX er dygtig til at formidle og eksemplificere 

 
Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Fagligt

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Pædagogisk

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Sværhedsgrad

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX var god til at sætte os i grupper, men der manglede sparring på hvad der foregik i grupperne - 

når intentionen var at vi skulle anvende metodikker og teorier. 
• Jeg synes ikke XXX forelæsninger hang så godt sammen med XXX 
• Placeret for tidl. i forløbet ift. (de andre kursisters) indsigter i hvad der foregik i praksis øvelsen. 

Kunne med fordel have været mere struktureret. 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Spændende og instruktiv, manglede sparring i gruppen på det vi kom til at arbejde med. 
• XXX er meget dygtig til at involvere os som studerende og gøre det praksisnær 
• Rigtig god formiddag. 



 

 
 

 
 
Evaluering, Personligt lederskab og coaching, E17 
24.10.2017: Distributionsmail sendt til 18 respondenter 
03.11.2017: Rykkermail sendt til 9 respondenter 
13.11.2017: Rykkermail2 sendt til 8 respondenter 
16.11.2017: Rykkermail3 sendt til 7 respondenter 
Besvarelsesprocent: 67% 

 

8 17.01.2018/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Manglede sparring i gruppen på det vi kom til at arbejde med. 
• XXX har et stærk samarbejde med XXX, og det er en stor styrke at de underviser sammen 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Fantastisk kobling af XXX og XXX undervisning 
• Manglede sparring i gruppen på det vi kom til at arbejde med 
• XXX har et stærkt samarbejde med XXX, og det er en stor styrke at de underviser sammen. Det 

seminar er så absolut det bedste af de 3 seminarer i kraft af den sammenhæng der var i dagene 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Vi nåede ikke særlig meget 
• XXX var specielt god til at få sat et landkort på teorierne og gjort landskabet operationelt. 
• Jeg havde lyst til at høre meget mere. Sikket et teoretisk overskud. Dejlig oplevelse. 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 
velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart?  

Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul 

Hvad syntes du om forplejningen? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

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

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring?  
Vurder i hvilken grad:  
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De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.)  
Vurder i hvilken grad 

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 kan være en udfordring at sidde på stolene i 8 timer, men eller fint. 

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

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg nyder at blive udfordret teoretisk og den nyere litteratur der anvendes giver mening og sætter 

mine erfaringer i nyt perspektiv. 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Bedre opfølgning på igangsatte gruppearbejder. Sikre at grupperne er på sporet, bidrage til at 

kvalificere måden den enkelte igangsætter sin opgave. 
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