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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: 
 Kunne godt bruge nogle flere originalartikler i kompendiet 

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? 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Strategisk ledelse, F16 
03.05.2016: Distributionsmail sendt til 25 respondenter 
18.05.2016: Rykkermail sendt til 17 respondenter  
02.06.2016: Rykkermail2 sendt til 13 respondenter  
Besvarelsesprocent: 56% 

 

4 20.06.2016/Pia Wosylus 

 

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. 
 Inspirerende undervisning ved XXX 
 Jeg fik et bredere perspektiv på strategi 

 Fin sammenhæng mellem teori og praksis. 
 Indblik i de mange muligheder og overvejelser man kan gøre i arbejde med strategi. 

God dialoger og drøftelser på holdet. 
Engagerede undervisere. 

 Forskellige perspektiver på strategisk ledelse 

 Kombinationen af tre gennemgående undervisere og eksterne undervisere 
 Et interessant og yderst relevant tema som er presserende i hverdagen. 
 Den generelle og brede tilgang til strategisk ledelse 
 God kobling mellem teori og praksis 

Gode indlæg omkring strategi i den virkelige verden. 
 Alsidigheden. 
 Styrken var helt klart fokus på sammenhængen mellem teori og praksis, og det at vi hele tide 

diskuterede vores praksis i forhold til de teoretiske pointer. 
 Kobling mellem teori og praksisfortællinger 

 Det ved jeg ikke 
 At det giver mulighed for at få indsigt i andre områder end dem man selv begår sig i. At der hentes 

ekstern underviser ind. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 For ukonkret. 
 Litteratur på engelsk er ikke min favorit.... 
 Planlægning - forvirring ifht. udsendt program. Nogle punkter udgik uden videre, og uden 

forklaring. 
 Vi kunne have brugt flere cases fra den virkelige verden. 

 Gerne træning i flere konkrete redskaber, der kan anvendes i egen praksis 
 At der var meget fokus på de socialkonstruktivistiske modeller. 
 Der mangler dybde i oplæggene og i litteraturen. Der blev den sidste dag ved evalueringen oplyst, 

at man fra undervisernes side af prioriterede bredden frem fra dybden - det er naturligvis et valg. 

Jeg mener dog, at når der er tale om et universitet, der udbyder en forskningsbaseret uddannelse, 
vil det være mere relevant at gå i dybden med et færre antal teoretiske perspektiver. 

Generelt mener jeg det er et problem, at der for uddannelsen som helhed først er fokus på de 
videnskabsteoretiske overvejelser/reflektionen til afgangsmodulet. I min optik bør det være basis 
netop når der er tale om en forskningsbaseret uddannelse - også selvom praksis spiller en 
væsentlig rolle. 

 Det var under hele forløbet stort fokus på det skriftlige produkt. Alligevel var der en ret stor 
frustration ved afslutningen omkring forventninger til hvor langt vi var med produktet, produktets 
udformning og forventninger til dette. 

 Flere af teksterne meget tunge at læse. 
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 Svært ved at pege på noget. 
 Jeg synes egentlig ikke, at der var nogle rigtige svagheder ved modulet. 
 Manglende dybde i litteraturen. For mange artikler med "litteraturgennemgang" savnede 

nøgletekster med egen-substans 
 Det er meget svært at koble praksis på 

 ingen 

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: 
 Kunne godt have været mere fagligt udfordrende 
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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: 
 

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: 
 Afbud fra XXX 

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: 
 MEGET inspirerende - hun var fantastisk at høre på. Måske ikke i forhold til emnet, men hendes 

generelle tilgang, kommentarer og det "private" hun delte ud af. 

 

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. 
 Tilmeldingen på Stads Dans er meget besværlig. 

 Jeg syntes der bør tages udgangspunkt i 1 - 2 bøger og suppleres med et antal artikler for 
perspektivering af hovedlitteraturen. 

 Det har været rigtig godt at "pensum" kom som et samlet kompendium. 
Generelt vil det være en fordel af man gør opmærksom på, at fx. forplejning er inkluderet - det 
vidste jeg ikke da jeg mødet op første gang på AUB 

 I enkelte af indlægene nåede man ikke gennem hele indholdet, indholdet bør tilpasses den tildelte 
tid. 
Lidt flere praktiske opgaver, hvor man prøver at arbejde med strategi. 

 Flere externe oplægsholdere 
 Optagelsessystemet på den enkelte moduler er ganske enkelt en skandale, og det kan simpelthen 

ikke være rigtig at det er en mere smart og effektiv måde at gøre det på, som det også var 
tilfældet, da jeg startede på uddannelsen. 

 det ved jeg ikke 


