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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? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Litteraturliste og plan for seminardage blev udgivet for sent.  

Modulet indeholder 6 seminardage. 1 blev aflyt, hvilket ikke er tilfredsstillende, når der i alt er så få 
dage på  
Der burde være mindre fokus på ledelse, som indgår i flere andre moduler og mere fokus på 
økonomi og politik 

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: 
 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Stor viden om hvordan tingene er foregået i praksis, godt fokus på sammenhængen mellem politik 

og økonomi, spændende 

 Sammenkædning af emner, mange praksiseksempler, en utrolig inspirerende underviser, metoder 

 Fremragende undervisere, godt spænd med sundhedspolitik og sundhedsøkonomi 
 God bred indsigt i området 
 Indholdet 
 Den primære undervisers store erfaring og kompetence indenfor sundhedsområdet. 
 XXX er en meget inspirerende underviser - har mange perspektiver med. 
 Gode undervisere 
 XXX undervisning. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Lidt for stor vægt på hospitalscerden i litteraturen 
 Vægtning mellem sygehus og kommune 
 Et rigtigt bredt område 

 Ingen 

 Ledelsesdelen kunne kobles på sundhedspolitikken og sundhedsøkonomien fremfor at være et  
særskilt fagområde. 

 Fagligt indeholder faget for meget bredde i forhold til dybde 
 IT problemer 
 Aflysning af kursusdag. 

Sen orientering (på opfordring) om krav til eksamensopgave. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Nærmere meget omfangsrigt ifht tiden end svært. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:  

 

Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 

velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart?  
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Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 
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Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
 


