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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? 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Professionelle vidensorganisationer, F16 
12.05.2016: Distributionsmail sendt til 13 respondenter 
27.05.2016: Rykkermail sendt til 10 respondenter  
Besvarelsesprocent: 46% 

 

2 21.06.2016/Pia Wosylus 

 

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: 
 Litteratur alt for meget - problemer med lærebøgerne fra start. 

Alt for meget på engelsk  
Undervisningen fragmenteret- mangler den røde tråd 

 Jeg synes, at mange af oplæggene har strittet i hver sin retning og der generelt har været en 
mangel på sammenhæng. Det er ærgerligt, idet det er et spændende område og også teksterne har 
langt overvejende været interessante. 

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. 
 XXX 
 Emnet som helhed - essentiet viden i forhold til min ledelsesopgave 

 Det er et spændende område. 
 Gruppedrøftelser 
 Jeg tænker her på breden i undervisningen, vi har været igennem mange forskellig offentlige 

positioner i forhold til både offentlige org. Og forskellige fagprofessionelle 
Meget kompetente og spændende oplægsholdere 

 Der blev givet mange forskellige inputs om arbejdet i vidensorganisationer. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Manglende kobling mellem teori og praksis 
 fragmenteret og fremført diffust så det var svært at få hold på emnet 
 Der har manglet en rød tråd 

Savner flere oplægsholdere med praksiserfaring indenfor ledelse.  

Jeg er vant til at læse meget på mit job, men jeg synes, der har været en overload af tekster på 
dette modul. 

 Kvaliteten af undervisere. 
 Kunne god bruge at flere af underviserens powerpoint var lagt ind inden undervisningens start 
 De mange forskellige inputs gjorde det svært at se den røde tråd i modulet. 

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: 
 Deltog ikke 

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 
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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 
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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 
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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? 
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Hvad syntes du om madordningen? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

 
Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 

     
Samlet status 

 


