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Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen, efterår 2019 
 

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 10 respondenter, hvoraf blot fem har valgt at udfylde den samlede 
evaluering, hvilket giver en svarprocent på 50%. 
 
 

 
 
  



 
 

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: 
 

• da jeg er statsansat har jeg været lidt udfordret, da der var fokus på regionen og kommuner, men 
jeg tænker at underviser gjorde en indsats for at få tilpasset, så også jeg kunne få udbytte af 
undervisningen. 
Jeg tænker at der var meget litteratur til modulet. 
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Interesse for fagområde 
 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg fik en del ideer under modulerne, som jeg kan gøre anvendelse af i mit virke. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere 
• Sammenhæng mellem teori og praksis 
• Stor variation og anvendelse med praktiske modeller. 
• God planlægning af modulet. Forståelse for vores hverdag med lederjob. Man kan møde op, være 

deltagende selv om man ikke har kunne læse alt. 
• Meget engageret og meget professionel underviser, der brænder for emnet. 
• NNs store engagement bærer kurset også de gange hvor teorien er meget tung 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere 
• Ingen 
• Det er vanskeligt at samle pensum. 
• Intet. 
• Litteraturmængden. 
• der kunne være flere korte gruppedrøftelser, men alt i alt fin balance 

 



 
 

Spørgsmål omhandlende den praktiske del af masteruddannelsen 

- Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer du modtog i forbindelse 
med studiestart? 

 
 

- Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette modul på 
uddannelsen? 
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Hvad syntes du om forplejningen? 

 

 

- Hvordan synes du Moodle fungerer? 

 

 

- 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.     
 
 

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

• Ja god vejledning 
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