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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 

Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Godt facialiteret af XXX ved vores oplæg - lidt tunge lange dage hvor alle skulle fremlægge. Kunne 

deles op i to dage og så oplæg fra underviser først. 
En skam at den sidste dag lå tidligt, da der kun mødte 5 studernde op og ingen havde lagt oplæg på 
moodle, og derved ingen refleksion/opponent funktion på opgaven. 

• OK til første modul om problemformulering. Ros til dygtige og engagerede undervisere. 
Det var ærgerligt, at det ikke fremgik, hvad tredje modul indeholdt. 
Det har været ok - men jeg har fået mere ud af vejledningen. Men første modul var rigtig fint - 
måske skal der bare være ét modul til at komme i gang på. 

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

• Oplæg og drøftelse i plenum. 
• At vi fik en bog om den gode opgave, og jeg er sikker på, at de to undervisere, kunne have bredt 

den viden bedre ud, så man støtter op om modulets formål 
• gennemgående underviser - tillid på holdet - 
• Rigtig god gennemgang af videnskabelig metode og hvordan man laver en opgave. 

Også fint at vi fik afprøvet vores ideer overfor hinanden 
• Dygtige undervisere - styrken var helt klar det første modul om problemformulering. godt at 

komme i gang på.  
jeg synes, det vil være bedst at satse på ét stærkt modul til at komme i gang på - med stor fokus 
på problemformulering - og lidt om resten - fx disponering af opgaven. Måske tre dage. 

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

• Manglende sammenhæng med Design og metode modul ift litteratur. 
Gerne fordeling af vejleder LANGT tidligere i forløbet, da man har mest brug for vejleder i den 
indledende fase. 

• Alt for lidt gennemgang og viden i forhold til modulets formål. Alt for overordnede powerpoint om 
kvalitative og kvantitative metoder.  
Alt for meget tid med at gennemgå hinandens masterprojekter. Det er spild af tid. 

• ingen 
• Ingen 
• Hvorfor fremgik det ikke af undervisningsplanen, hvad meningen med tredje modul var? og hvad 

det var man skulle uploade 5 sider om. 
svagheden er også, at vi er forskellige steder i processen. 
hvorfor lærer I os, at metode skal komme før teori - når vejlederne lærer os det modsatte. det bør I 
blive enige om. 
Det er sent at komme i gang i februar - måske skal det starte i sidste halvdel af januar - og også 
gerne vejledere på før. 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg her fået tildelt en vejleder, der ikke kender til det faglige indhold i min opgave. 

Får ikke konkrete svar på mine spørgsmål 
• ovennævnte går på vores vejleder på projektet.  

Det kunne nok være en fordel, at man kender vejleder lidt før i projektet. 
• har kun haft en vejledning så kan ikke vurderer den andet end ud fra denne ene gang 
• har indtil nu kun haft en vejl.samtale. 
• XXX er den bedste, dygtigste og klogeste vejleder. Stor ros for relevant og engageret vejledning. 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det var alt for lidt og for overordnet, så det bliver svært at anvende, når man sidder med 

masterprojektet.  
Der skulle have været meget mere fokus på opfyldelse af formål med modulet 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det var alt for lidt og for overordnet, så det bliver svært at anvende, når man sidder med 

masterprojektet.  
Der skulle have været meget mere fokus på opfyldelse af formål med modulet 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 

Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg synes at indholdet har været super, men der er MANGE overlap og alt for lidt koordinering af 

fagligt indhold fagene imellem. Ved ikke om man kan komme omkring dette med en fleksibel 
uddannelse? 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 

Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har taget den over 4,5 år. Da jeg gerne vil have noget ud af modulerne og ikke har 20 timer 

ugentlig ved siden af job. 
• Tidsforbruget naturligvis noget større på Mastermodulet 
• Det er virkelig et krævende studium ved siden af et lederjob. det værste er det lange og svære 

pensum. 
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Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 

Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed 
til studiet? 

 

Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 

 

Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, F19 
12.04.2019: Distributionsmail sendt til 13 respondenter 
18.04.2019: Rykkermail sendt til 10 respondenter 
29.04.2019: Rykkermail2 sendt til 8 respondenter 
03.05.2019: Rykkermail3 sendt til 8 respondenter 
08.05.2019: Rykkermail4 sendt til 8 respondenter 
Besvarelsesprocent: 38% 

 

9 14.05.2019/Pia Wosylus 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 

Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

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. 

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring? 

 

De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.) 
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Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter? (fx hyggekroge, fysiske aktiviteter, 
kantine)/ Indretningen af bygningen inviterer til socialt samvær? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• MEGET kulde og træk i undervisninglokalerne 
• spørgsmål 2 forstår jeg ikke??? 

Det psykiske studiemiljø:  
Jeg oplever et godt studiefællesskab på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Jeg trives på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det er svært at have et egentligt studiefællesskab, når man blot ser hinanden på enkelte fag, man 

tilfældigvis har valgt på samme tid. 
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