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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, Strategisk HRM, F16 
20.05.2016: Distributionsmail sendt til 23 respondenter 
04.06.2016: Rykkermail sendt til 18 respondenter  
Besvarelsesprocent: 43% 

 

2 20.06.2016/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: 
 

 Seminardagene har været relevante i forhold til det overordnerde emne. Men har stået ret løsrevet 
fra hinanden. 

 Undervisningen kan godt komme endnu tættere på virkeligheden nogen af underviserne fx XXX er 
alt for teoretisk og lang fra virkeligheden. 

 Jeg synes det er problematisk at der var meget kort tid mellem sidste modul og afleveringsfrist, 
især i de tilfælde, hvor indholdet på sidste modul er afgørende for ens opgave. 

 

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: 
 

 Interessen for fagområdet var allerede stor på forhånd :o) 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Som øvrige moduler koblingen mellem teori og praksis og drøftelserne undervejs. 
 Tydeliggørelse af at HRm ikke kun er den traditionelle HR opgave 

 Virkelige cases og drøftelser i plenum og hvor der er givet tid til dette 
 En god struktur i modulerne 
 Gode foredragsholdere. 
 XXX 

Samt når det blev praksisnært. 
 generelt gode foredragsholdere 

bredt vinklet 

 Gode gæsteforlæsere 
 dagen med XXX og modul 1 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 enkeltstående seminarer, som ikke nødvendigvis have en rød tråd i mellem. 

 XXX lavede en "øvelse/interview" omkring team arbejde meget udbytterig, oversættelse af teori ind 
i praksis måske kunne tilgang anvendes i forbindelse med andre temaer også mhp ejerskab af 

teorierne 
 nævnt det tidligere - når det bliver for filosofisk og fir langt fra virkeligheden fx XXX 
 Lidt for stor fokus på rapporten meget tidligt i forløbet, som skal afleveres, og i mindre grad på 

indholdet. Det tidlige fokus betyder, at man målrettes mentalt, og har svært ved at tage nyt stof ind 

hvis ikke det har relevans for rapporten. 
 for mange løsrevede undervisere og for meget at falde i enkelte deltageres "historier" Når man er i 

slut af MP'en har man hørt dette nok - så lidt strammere styring... ønskes 
 at diskussionerne til tidere medfører at foredragsholderne ikke når den planlagte præsentation. 

at slides ikke blev udleveret på forhånd 
 Tiden mellem sidste modul og aflevering 

Placering af workshop om opgave kan ikke mening, da man ikke havde fået skabt overblik på det 

givende tidspunkt 
 XXX undervisning var meget lang præsentation af ham selv - dette har jeg ved et tidligere fag 

oplevet samme. 

Eksemplerne der anvendes i undervisningen virker forældede. 
Bruger megen tid på egen frustrationer om forhold på universitetet. Han slides er gode og 
brugbare.... 
Herudover synes jeg at et burde kunne planlæges langt bedre. 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Meget spændende indhold,kunne formentlig suppleres med eksempler på praktisk anvendelse 
 som sagt så mener jeg planlægning af vejledning til eksamensopgaven er for tæt på 

afleveringstidspunk 



 

 
 

 
 

Evaluering, Strategisk HRM, F16 
20.05.2016: Distributionsmail sendt til 23 respondenter 
04.06.2016: Rykkermail sendt til 18 respondenter  
Besvarelsesprocent: 43% 

 

6 20.06.2016/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Et problem at det ikke var reference på den gennemgående omdrejningspunkt i præsentationen 
 Fin forelæsning - men vejledningen til eksamensopgaven på det sidste modul virkede ukoncentreret 

og tynd. 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Desværre var jeg ikke til forelæsning 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Når knap igennem emnerne i litteraturen 
 Ikke godt 

 desværre var jeg ikke til denne forelæsning 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Kendt stof 
 men for kort tid .. kunne godt have brugt ham en dag mere 

 Super dygtig og kompetent indlæg - og meget inspirende 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Var ikke til stede grundet sygdom 
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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 på uddannelsen? 

 

 
Hvordan synes du, at konferencesystemet FirstClass fungerer? 
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Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 

mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

 
Hvad syntes du om madordningen? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Har enkelte gange været mange mennesker i et meget lille lokale - øv 

 
Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 

 Jeg er godt tilfreds 
 Vejledningen var ikke god. Vi skulle have forberedt de to vejledere - 10 min til at præsentere sin 

problemstilling og få vejledning er simpelthen ikke nok, når underviserne overhovedet ikke kender 
os. 

 Vejledning ifm. eksamensopgaven og XXX forelæsning 

 

Samlet status 

 


