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Master of Public Governance, efterår 2019 

Fra velfærdsstat til konkurrencestat 
 

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 15 respondenter, hvoraf blot fire har valgt at udfylde den samlede 

evaluering, hvilket giver en svarprocent på 27%. 

 

 
 

 
 



Spørgsmål til modulets faglige del 

Planlægning, relevans, fagligt og pædagogisk indhold, teori og praksis, indsats, deltagelse, 
litteratur og udbytte 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Stor glæde ved modulet, og en meget vidende underviser 

Interesse for fagområde, anvendelse og relevans 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Bibringer væsentlig baggrundsviden for offentlig ledelse, og dermed den rolle jeg dagligt varetager 

 Meget kompetent underviser. Mulighed for fleksibilitet 
 Dygtig underviser. Formåede at udbygge min forståelse af at være leder i den institionelle kontekst, 

samt at perspektivere via et historisk vid, således min forståelse af mit ledelsesrum blev udvidet 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Det er altid svært, når der kun er én underviser. NN gjorde det super godt, men det kan være 

svært for alle parter at bevare fokus og fremdrift. NN var imidlertid meget optaget af at 

tilrettelægge efter de studerendes ønsker. 
 Emnet er svært at koble til min virkeligheds praksis, men ikke umuligt 

 Ingen 

Vurdering af forelæsninger af NN, CBS 

Fagligt 

 
 



Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Sværhedsgrad 
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Spørgsmål til den praktiske tilrettelæggelse 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? 

 



- Hvordan synes du, at 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. 
     
 
 
 

Du er velkommen til at skrive dit navn på, men du kan også vælge at være anonym. 
 Peter H Jakobsen 

 


