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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 ville foretrække, at I i højere grad tænkte nogle praktikere ind i jeres cases. Eks. En 

organisation hvor man har været speciel dygtige til 'at organisere på tværs'Det bliver noget 

teoritungt... 

 Det har været et meget veltilrettelagt modul, hvor der har været god sammenhæng mellem de 
forskellige oplægsholdere. 
Det har været dejligt, at vi har fået tid til at gå i dybden med vores egne cases. 

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? 

 

 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  

Nævn gerne flere. 
 XXX 
 Underviser m stor viden 
 Giver et teoretisk fundament for min egen ledelsespraksis 
 Dedikerede undervisere :-) 
 Relevansen i forhold til den ledelsespraksis, jeg/vi står i 

 At underviserne har erfaringer fra deres forskning i praksis 
 Den gode vejledning der var under vejs, var med til at jeg kunne spejle undervisningen ind i egen 

organisation. 
 Angagerede undervisere 
 Dygtige og engagerede undervisere. Højt fagligt niveau. 
 Der har været en god sammenhæng mellem oplæggene. 

Der har været en fin sammenhæng mellem cases og teori 
Der har været en stor interesse for de cases, som vi har siddet med i egen organisation. 

 Et godt underviserteam, XXX og XXX. Både vidende og underholdende. 

 Relevant emne, med engageret og kompetent undervisning. 
 Udbyttet af dette modul har i særdeleshed været afgørende af hvordan XXX og XXX har suppleret 

hinanden med deres viden i forhold til organisationer og innovation - helt fantastisk 
 Meget engagerede undervisere, som er dybt inde i fagstoffet, og som samtidig har et godt 

samspil/overlap. XXX er særligt smittende engageret og god formidler. 
Det er supergodt at det bliver så praksisrettet, og at der gives direkte feedback i flere omgange i 
grupper eller plenum, man lærer også af de andres feedback, og forstår derved at differentiere 
mellem flere typer netværk. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  

Nævn gerne flere. 
 Ingen praktikere... 
 For meget case og for lidt dybet i teorien 

 Indholdet har været yderst relevant for mig med ansættelse i sundhedsvæsenet, måske mindre 

relevant for studerende med ansættelse i andre sektorer 
 For mange tekster på engelsk eller svensk 
 Lang tid imellem 2. Og 3. Modul 
 For kort tid til fordybelse 
 Jeg har generelt haft svært ved at tilegne mig det teoretiske stof. Jeg syntes det har handlet meget 

om Sundhedsvæsnet og jeg har ikke været god til at spejle ind i egen organisation.  

Jeg syntes også det har været svært tilgængeligt litteratur, Tænker I nogen siden på at vi er af en 
generation der ikke har lært engelske i skolen og denne uddannelse er målrettet os der har været 
på arbejdsmarkedet i mange år. Engelsk er ikke en del af min hverdag, og derfor er engelsk svær, 
jeg tænker mon der ikke er stof på dansk der kan bruges. 
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 Som sådan ingen store svagheder 

 Ingen 
 Der har været meget fokus på sundhedsområdet. 
 Kan ikke komme på nogen. 

 For lang tid mellem 2 og 3 modul 
 Jeg kan ikke nævne noget her 
 De eksterne oplægsholderes oplæg var ikke helt i tråd med resten af undervisningen. Jeg tænker 

egentligt både XXX og XXX. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?      
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?      

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?      
Sværhedsgrad 
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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 
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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: 
 Der var for lidt nyt i hendes budskab 

Forventningerne var for høje 
 Jeg var fraværende 
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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 
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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? 

 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
 Sundere mad 

Ost til morgenmad. Ingen kage. Gerne frugt i stedet 
En enkel og mere grønfrokost uden for megen dressing og olie på salater etc 

 Tilfreds 
 Kaffemaskinen på biblioteket laver elendig kaffe. Smid den ud og køb en moderne maskine, der 

brygger friskkværnet kaffe. 
 Tidligere eksamensplan 


