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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: 
 
 

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. 
 Nyt emne, med relevans. 

 XXX 
 at der netop blev sat særskilt på samspillet mellem embedsmænd og politikere - som et særskilt 

fokusområde, og så koblet med øvrig relevant teori som gennemgås på øvrige moduler. Spændende 
at det er et teoretisk felt for sig selv - samspillet.. 

 Relevans for mit profesionelle arbejde 

 Sammensætningen af holdet 
 Undervisningen har været god 

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

 Det kunne være godt, hvis en politiker havde givet sit besyv med. 
 Ved ikke om det er en svaghed - selve teorierne ift samspillet må gerne fylde endnu mere på 

modulet efter min mening 
 Litteratur/pensum 

 Mange engelske tekster, med et rimelige højt lix tal 
 At der mangler teorier til emnet 

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: 
 

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: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Politikere og embedsmænd, F16 
05.04.2016: Distributionsmail sendt til 11 respondenter 
20.04.2016: Rykkermail sendt til 9 respondenter  
09.05.2016: Rykkermail2 sendt til 5 respondenter  
Besvarelsesprocent: 55% 

 

9 23.06.2016/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Det kom mere til at dreje sig om XXX historisk, og mindre ift, hvordan vi kan bruge det. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

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 og den 

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

modul på uddannelsen? 

 

 

Hvordan synes du, at konferencesystemet FirstClass 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: 
 

 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
 Inddrag en eller flere centrale politikere som gæsteforelæsere. 
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Fik du den vejledning du havde brug for, når du henvendte dig til din 

vejleder? 
 

Samlet status 

 


