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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: 
 

 Jeg har været nødt til at prioritere arbejdsmæssige forpligtelser i perioden, og har derfor ikke været 
til stede til tre undervisningsdage. Dette er baggrunden for den lave score for min egen indsats. 

 XXX er meget velstruktureret og god til at formidle faget pædagogisk 
 Jeg synes, der bliver gjort for lidt ud af at diskutere modreaktionerne til offentlig styring og især 

reaktionerne mod New Public Management. 

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. 
 Kompetent og engageret underviser 
 En engageret underviser som kender dagligdagen / virkeligheden  

God blanding af vinkler/brancher  
Fint planlagt med kort tid mellem undervisningsdage men dog tid til at læse litteraturen 

 Underviseren, XXX, er helt klart modulets største styrke! 
 Koblingen mellem det praksisnære og teorien 

Den store relevans for ledere i offentlig sektor 
 Rigtig god underviser 
 Modulets forberedelse, klare forventninger, klar dagsorden og klar litteratur. 

Velforberedt underviser - i litteratur, pædagogik og præsentationsmateriale. 
Fagligt og erfaringsmæssigt velfunderet underviser med stor energi og stort nærvær. 

 XXX selv. Hans viden og praksisnære eksempler 
 Den gode planlægning af undervisningen og XXX store engagement. 
 Underviseren er yderst kompetent og inspirerende 
 Forberedelse var tydelig med læsevejledning. Tydelighed omkring fagets formål og forventninger til 

mig som studerende. 

 Underviseren 
 XXX er en meget kompetent underviser og god til at kombinere teori med praksis. 
 God kobling mellem teori og praksis 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 I forhold til mit arbejde har det meget kompakte forløb været lidt en udfordring. Det er meget at 

tage seks arbejdsdage ud på en 4-5 ugers periode. 
 På hjemmesiden da jeg læste om modulet missede jeg at man skulle ha offentlig styring inden, jeg 

fik lov at komme med. Men måske man skulle se på hvordan man formidler den info. 
 Der fokuseres måske for meget på sundhedsvæsenet og folkeskolen? 
 Teoretisk højt niveau på nogle områder 

 For kort tid til gennemgang af materialet 
 Dårlig IT til præsentationsfremvisning 
 Jeg oplevede ingen svagheder. 

 For lidt selvkritik i forhold til begrænsninger i styringen. Vi tager i høj grad udgangspunkt i, at 
aktørerne er "economic man"-typer, men det er ofte andre mennesker vi i virkeligheden 
samarbejder med. 

 ingen 

 Ingen 
 Syntes det er "problematisk" at der bliver lagt så megen vægt på at vi har deltaget på Offentlig 

Styring. Selvom jeg godt forstår bevægegrundene går noget af det fleksible af uddannelsen når 
moduludbuddet er så begrænset som det er, og vi har en kabale der skal gå op. 
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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: 
 Engageret underviser som i høj grad kobler teori og "virkelighed" 
 Som nævnt tidligere en fantastisk forelæser! 

 Meget engageret i undervisningen. 
 Stoffet er svært, når man ikke har beskæftiget sig meget med det tidligere. Jeg oplever dog, at XXX 

håndterer dette meget tilfredsstillende. 
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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: 
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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 desværre fraværende den dag 
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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: 
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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: 
 Jeg deltog ikke 
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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 Moodle 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? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Moodle skal manuelt kontrolleres for nye beskeder og der er ingen dedikeret App til smart devices. 
 Mastersekretariatet er uovertruffent :-) 
 Moodle er væsentlig bedre end firstclass! 

 Toiletforholdene er ikke acceptable, yderst elendige: Meget ubehagelig konstant stank og dårlig 
rengøring. 

      Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
 Toiletforholdene bør forbedres kraftigt. 

 
Det eneste problem er travlhed på arbejdet/ internatløsning ville være perfekt. 

Fik du den vejledning du havde brug for, når du henvendte dig til din 
vejleder? 

 Ja i høj grad 
 Ja 
 Ja 


