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Efterår 2019 

Kommunikation og ledelse 
 

Kvantitativ evaluering 
De MPG-studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste kursusgang i 
modulet. Underviser har ligeledes evalueret modulet kvalitativt på sidste kursusgang. Resultatet af den 
kvantitative evaluering fremgår i det følgende. 
 

Status 
Evalueringsskemaet er sendt til 31 respondenter, hvoraf blot 16 har valgt at udfylde den samlede 
evaluering, hvilket giver en svarprocent på 52%. 

 

Samlet status 
 

 
  



 

Spørgsmål omhandlende den faglige del af modulet 
 

Planlægning af modul, relevans, faglige og pædagogiske indhold, teori og praksis, indsats, 
litteratur og udbytte 

 
 
 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• Modulets forelæsninger lå meget komprimeret - inden for 6 uger. Det er tæt i forhold til studie og 
refleksion. 

• kobling af teori og praksis fungerer bedst for mig ved konkrete eksempler 
• IAB 
• Kunne godt bruge lidt mere litteratur og foredrag om grundlæggende kommunikationsmodeller og -

teori. 
Kommer lidt for hurtigt over i komplicerede kommunikationsudfordringer såsom 
krisekommunikation - hvor man/jeg mangler lidt mere viden om fundamentet. 
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Interesse for fagområde 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• IAB 

 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Spændende relevante ledelsesfaglige oplæg fra erfarne ledere. 
• Fin kobling til vores praksis.  

Fine indlæg.   
NN virker engageret og inde i stoffet. 

• Ingen bemærkninger 
• Sammenhængende dage giver gode muligheder for at fordybe sig 
• NN er en vidende og levende underviser. Han har sammensat et relevant og alsidigt program, med 

mange interessante gæsteforelæsere. Et virkelig godt modul. 
• at få sat teori på kommunikation, og hvad det betyder for mit lederskab 
• relevante og gode forelæsninger 
• God medinddragelse af de studerende gennem dialog og debat - kompetente oplægsholdere og 

fagligt relevant. 
• NN er en fantastisk formidler med glimt i øjet. 
• Den pædagogiske tilrettelæggelse med en god vekslen mellem teorien og spændende oplæg fra den 

virkelige verden. NNs pædagogiske undervisning - hvor vægten var lagt på interaktion og 
medinddragelse af os studerende. det gav engagement og lyst til bidrage.  
Meget fin og afpasset litteraturmængde. 

• Mange dygtige undervisere 
• - Involvering 

- Plenum drøftelser 
• Rigtig gode eksterne forelæsninger 
• NN og relevante oplægsholdere 
• Koblingen mellem teori og praksis. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Savner generelt mindre fokus på opgaver og mere fokus på vidensdeling og dialoger 
• Visse eksterne oplæg kunne undværes. 
• Største svaghed var den komprimerede tidsplan. 
• Begrænset tid til at koble forelæsninger til egen praksis - fx dialog i små grupper 
• Vejledning efter 2 dage er ALT for tidligt 
• Der er ikke noget 
• iab 
• Meget forelæsning lidt gruppearbejde 
• Mangel på koordinering under vejs og så er der alt for lang tid efter sidste dag indtil eksamen. 
• Der mangler litteratur om grundlæggende kommunikationsmodeller. 
• Jeg kan ikke komme i tanke om noget 
• Introduktion til opgaveskrivning 
• Seminar 2 og seminar 3 var alt for tæt på hinanden. Det giver en udfordring, når man samtidig skal 

påbegynde sin opgave. 
• At kommunikation er del af er større spænd - gerne mere i dybden 

 



 

Spørgsmål vedr. den praktiske del af masteruddannelsen 
 
 

- 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 madordningen 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. 
 

• Dejlig forplejning og super med lidt ost til morgenmaden. 
• Som jeg har anført tidligere, så er det langt fra optimalt at sidste undervisningsdag i Ålborg er 25. 

oktober og eksamen er 21. januar - der er alt for langt mellem disse og det bør I reelt få ændret - 
det er ikke godt nok. 
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