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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: 
• Godt planlagt og dejligt med mange gruppe drøftelser. Gode, nærværende og inspirerende 

undervisere. 
• Godt praksisnært modul, som kan omsættes i egen organisation 

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: 
• Faget rummede meget mere, end jeg troede, da jeg tilmeldte mig. 

Emnet gik fra bare at være alment interessant, til at være et element, som vi dagligt beskæftiger os 
med ubevidst - og bevidst. 

• God opdeling af de forskellige evalueringstyper. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• Mulighed for kobling mellem teori og den ledelsesmæssige praksis.  
Øvelser med mulighed for sparring 

• Fin struktur og god afveksling 
• Litteraturen og undervisernes faglige niveau 
• Undervisernes evne til at perspektivere til dagligdagseksempler fra mere end 1 branche/område. 

Holdets størrelse og sammensætning muliggjorde et dynamisk undervisningsforløb, med masser af 
dialog, humor og læring på tværs. 
De studerendes eksempler fra egen hverdag som et fast punkt at slutte dagen af med fungere godt 
for mig. 

• Godt med flere undervisere og inddragelse af os studerende 
• Modulansvarligs evne til at inddrage, og sikre god kobling mellem teori og praksis. 
• kan omsættes i praksis. God undervisning og gode diskussioner. Glimrende med virtuel forlæsning 

på moodle op til seminar. 
• Underviserne og evne til at gøre stoffet relevant i forhold til vores praksis 
• Samarbejdet mellem (og indholdet af) XXX og XXX oplæg - 3. seminar var i det hele taget meget 

velfungerende. XXX dag om PM var også rigtig fin. 
• Fin sammenhæng mellem teori og gruppearbejde med konkrete cases 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? 
Nævn gerne flere. 

• Mere tid. 
• Ikke store svagheder 
• Ingen bemærkninger. 
• kan ikke lige komme på noget 
• Det er ikke optimalt at ligge fremmødedage på fredage. Svært at imødekomme i forhold til egen 

organiationsbehov. Det vil være bedst med tirs-ons-torsdage. 
• Ingen. 
• Der har været en del gentagelse i nogle af oplæggene fra de udefrakommende. 
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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: 
• XXX har en god evne til at supplere faglige og saglige med humor og lune - så stemningen har 

været i top til hans forelæsninger. 
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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: 
• Fint og præcist. Lå på et godt tidspunkt, da der blev refereret tilbage til XXX forelæsning flere 

gange. 
• Var der ikke 
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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: 
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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: 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Evaluering, performance og offentlig ledelse, F19 
29.03.2019: Distributionsmail sendt til 19 respondenter 
05.04.2019: Rykkermail sendt til 13 respondenter 
08.04.2019: Rykkermail2 sendt til 11 respondenter 
11.04.2019: Rykkermail3 sendt til 11 respondenter 
03.05.2019: Rykkermail4 sendt til 8 respondenter 
08.05.2019: Rykkermail5 sendt til 8 respondenter 
Besvarelsesprocent: 58% 

 

10 15.05.2019/Pia Wosylus 

 

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 ikke tilstede 
• Deltog desværre ikke 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Evaluering, performance og offentlig ledelse, F19 
29.03.2019: Distributionsmail sendt til 19 respondenter 
05.04.2019: Rykkermail sendt til 13 respondenter 
08.04.2019: Rykkermail2 sendt til 11 respondenter 
11.04.2019: Rykkermail3 sendt til 11 respondenter 
03.05.2019: Rykkermail4 sendt til 8 respondenter 
08.05.2019: Rykkermail5 sendt til 8 respondenter 
Besvarelsesprocent: 58% 

 

11 15.05.2019/Pia Wosylus 

 

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 ikke tilstede 
• Deltog desværre ikke 
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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: 
• Relevant og humoristisk 
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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: 
• Relevant og humoristisk 
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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: 
• Kompetent. Lidt uprøvet underviser, - det skal nok komme. 
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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 syntes du madordningen fungerer? 
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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. 

• Kan rengøringen af herretoiletterne overstås inden kl. 0800 eller efter kl. 0900.  
Det passer altid med at der er rengøring ca. 0815 - 0845. Når man har kørt i 2 timer vil det være 
rart med en tur på toilettet ved ankomst!! 
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