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Evaluering af Kandidat i IT-ledelse, 1. 
semester, efterår 2019 
 
 

Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste 
kursusgang i hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 
semesterevaluering ved semestrets afslutning. Resultatet af modulevalueringen fremgår i det 
følgende. 
 

M1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer 
 

Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 64%, da 38 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 

 
Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Programmeringsdelen er utrolig udfordrende. Dét, sammenholdt med at det endelige format for 
eksamen, herunder indhold, til stadighed er ukendt, gør det svært at se fagets teorier og metoder 
anvendt i en eksamenssituation. Til gengæld har kurset vækket en stor nysgerrighed omkring 
programmering. 

• Python og selve programmeringsdelen af kurset er stadig fjernt for mig, men jeg har fået nogle 
basale færdigheder inden Python, hvorvidt det så rækker, aner jeg ikke. 
Til at blive bedre, så skal der lægges tryk på videoer, som er tilgængelige på YouTube og diverse 
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andre steder. 
Andre teorier og metoder, ja der har bogen været rigtig god, let at læse og god forklarende for 
nybegyndere. 

• Det blev ikke rigtigt formuleret så godt, da eksamensformen er blevet lavet om. Derfor har det 
været lidt svært at forstå læringsmålene i forhold til eksamen. 

• Programmering er stadig en udfordring, men bliver lettere jo mere man selv arbejder med det. Man 
bliver ikke ekspert på 10 lektioner. 

• Vanskeligt at nå kompetenceniveau. Måske en form kunne være at tage hele kurset i ét hug, så 
man, som begynder, får tingene sammenhængende (uden for store mellemrum med andre 
lektioner). Det kunne være givende ift. den tekniske del (selve programmeringen) 

 
Interesse for fagmodul 

 
Kommentarer: 

• Jeg er personligt blevet en smule afskrækket grundet kompleksiteten ifm. kodning, men finder til 
stadighed feltet spændende. 

• Det er et område, hvor jeg ved der er et stort behov, hvorfor at jeg ærgrer mig over at vi ikke har 
fået mere tid eller undervisning i det. 
Ja, vi skal ikke være programmører, men det er mere eller mindre kun et lynkursus. 
Jeg har stadig stor interesse for emnet og NNs interesse for feltet er berigende. 

• Jeg synes det er et fedt fag. Stort, men vigtige elementer. 
• Har allerede haft fagets indhold, hvilket er grunden til min interesse. Indholdet i selve faget er godt 

nok. 
• Jeg anerkender, at det er nyttigt at have indsigt i feltet for at kunne begå sig meningsfuldt i 

ledelsesrollen. Min interesse begrænser sig dog dertil og er mere funderet i det forretnings- og 
ledelsesmæssige aspekt fremfor det tekniske. 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Det er hurtigere at lære python hjemmefra end at deltage i undervisningen 
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• Ift. de meget forskellige udgangspunkter blandt de studerende, den høje kompleksitet, samt 
mængende af stof/emner kurset indeholder, synes jeg at det har været alt for svært at følge med. 
Dette skal dog sammenholdes med Modul 2 og 3, hvor behovet for forberedelse ligeledes er meget 
stort. Herigennem bliver det utrolig svært, for en studerende uden erfaring med programmering, at 
følge med og nå igennem pensum i M1. Ligeledes er det utrolig svært at nå de forskellige 
kodningscaféer, workshops, samt alt det ekstramateriale der er til rådighed. 
 
Jeg vil klart anbefale at man enten 1) lægger en minimumskrav omkring basalt kendskab til 
programmering ind i studieordningen, eller 2) ændrer format/indhold på kurset, således at det 
bliver lettere at få alle med. Det er et utrolig kompliceret felt, hvorfor studerende grundet 
holdstørrelse, let tabes. 

• Når det bliver for teknisk eller NN taler ud ad en tangent, så forsvinder min egen deltagelse. 
Øvelserne i starten af modulet var for svære, men dem der har godt styr på programmering havde 
let ved det.  
Interaktionen med NN og hjælpeunderviserne har været gode, men NN kan nogle gange godt tale 
for længe om noget, hvor følelsen i klassen er, at vi gerne vil videre i teksten. 

• NN er nice 
• I forhold til "læring i forbindelse med øvelser", ved det ret forskelligt hvor meget jeg fik ud af det. 

Eksempelvis var den hele dag med øvelse for meget, det fungerede bedst når man havde noget at 
holde det op på fra undervisningen. 

• Generelt tilfredsstillende. 
• Underviseren virker meget kompetent og tillidsvækkende. Undervisningen har dog tendens for at 

blive for ustruktureret - og særligt "kode" sessionerne har ikke skabt meget værdi for mig. Det har 
været for ustruktureret - og for lidt lærerstyret. Svært at se formålet med de enkelte kodelektioner? 
Forelæsning 2 var der Yatzy-eksempel (meget kompleks), og så gik kompleksiteten ellers ned. 
Forslag: Mere lærerstyret ift. opgaver - indregn en periode i slutningen af timen, hvor løsninger kan 
gennemgås på forskellige måder. Evt. inddrag studerende - så de kan præsentere en løsning - og 
vise bevæggrunde for egen løsning. Det giver ligeledes de studerende mulighed for at "stå på 
scenen" --> selvtillid.. 

• Der måtte gerne være mere "live" programmering, hvor du som underviser kan gennemgå nogle 
programmeringsopgaver på projekteren og forklare mere om hvordan og hvorfor. 

• Læringen kunne måske blive bedre ved at man samler modulerne og lægger dem op ad hinanden 
(med programmeringen / øvelserne) således at man som "nybegynder" får det kørt ind i ét langt 
hug fremfor fragmenteret 

 
Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 
Kommentarer: 

• Google og YouTube er en markant mere efficient måde at lære python på end at gennemgå scripts 
slavisk i et lokale med ~60 personer - jeg havde 0 erfaring med programmering før jeg begyndte, 
men kan nu kode mere end det forventes af vores kursusbeskrivelse. Vi er flere på studiet der får 
meget lidt ud af M1. M2, M3 & M4 er i kontrast enormt givende for stortset alle, som jeg har drøftet 
det med 

• Stort ift. personligt udgangspunkt ved semesterstart, men meget lille ift. pensum. 
• Kunne programmere på forhånd 
• Havde allerede haft omkring Grundlæggende programmering og Objektorienteret programmering. 

Samt SAD, som beskriver hvordan man designer et system. 
• Kendte det mest i forvejen 
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• Teoridelen meget lærerig, 
Programmering, lærerigt til et hvis omfang.. 

• Har, som tidligere nævnt, haft om kursets indhold før. 
• Middel til stort. 

Tilegner deltageren i kurset med en overordnet indsigt i feltet og de sondringer, der er relevante for 
IT-lederen i relation dertil. (Hvilket vil essentielt set er formålet) 

• Havde en hjernerystelse. 

 
Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 
Kommentarer: 

• Ser jeg blot videoerne i pensum får jeg absolut intet ud af M1 forelæsninger. Det er blot repetition 
af det præcis samme vi allerede forventes at vide når vi møder op til lektionerne. Jeg vil på det 
kraftigste anbefale at i finder en ny undervisningsstrategi for faget (hvilket der umiddelbart virker til 
være generel konsensus om blandt 

• Med den måde M2 og M3 er tilrettelagt på, både ift. konfrontationsstimer og behov for forberedelse, 
er det simplethen ikke muligt at nå igennem alt det ekstra materiale. 

• Fik ikke det store ud af at læse bogen da jeg allerede har haft omkring kurset SAD om hvordan man 
designer systemer. 

• Think python var for matematisk og kompleks. Anbefal evt. videor som supplement til de læste 
kapitler (som du egentlig allerede har gjort i nogen af lektionerne) 

 
Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
Kommentarer: 

• Tidligere besvarelse 
• med 3 øvrige moduler og projekt sidekørende har jeg ikke fundet mere forberedelsestid end 

gennemsnitligt 2 timer per lektioner, vil jeg vurdere 

 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

• jf. tidligere kommentarer. 
• Brug hjælpeundervisere meget mere ifm. programmering og kodning. 

 
Lav mere kodning på tavlen. Måske mere "Jeg gør det her, gør det" sådan så vi får den rigtige 
løsning i fingrene fra starten af. 
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NN skal vide, hvornår han skal stoppe med at besvare et spørgsmål, korte svar er også gode svar. 
 
Det er godt at have forberedt koden på forhånd i stedet for at skrive den fra scratch på tavlen. 

• Lidt mere struktur over den praktiske del, det blev hurtigt meget kaostisk 
• Ved afslutning af hver lektion kunne det være godt med opgaver der passede specifikt til emnet vi 

havde haft om. 
• opdel undervisningen i to moduler.  

 
Pas på med forlange eksempler. Det er utrolig givende med eksempler, men vigtigt at de er 
konkrete. 

• Split i 2 dele. 
• Et svært fag, men NN leverer en god og spændende undervisning. Han fortæller nogle gode 

historier og er dejlig humoristisk hvilket gør det lidt mere interessant at deltage i.  
En ide kunne være (da NN nogle gange snakker lige lovligt meget :D ) at NN fra hver times start, 
lavede en klar dagsorden, så alle vidste hvad timen skulle levere og hvad man skulle have med 
derfra. 
 
Det blev sagt i starten, men måske kunne man ligge endnu større vægt på at de studerende skal 
følge med fra start og at de skal benytte sig af diverse youtube videoer derhjemme da det i min 
oplevelse er guld værd for os der ikke ved noget om programmering fra start af.  
Ellers fint kursus og god undervisning med tanke på hvor komplekts det er og hvor meget stof vi 
skal lære på 10 gange :-) 

• Generelt: 
- Mere struktur 
- Mere struktur... 
 
Teoridelen: 
- Det virker bedst ved anvendelse af powerpoint for at låse strukturen, hvor klassediskussioner kan 
komme ud af en tangent.. 
 
Fasthold engagement og stil!! :) 
+ på video 
 
Programmeringsdelen: 
- Uklart læringsmål fra gang til gang.. --> opsæt nogle! 
- manglende opsamling 
 
- For 

• Specielt underviserens historier fra den virkelige verden har været meget givende. Man kan mærke 
at underviseren har utrolig meget erhvervserfaring! 

• Mere struktur og PowerPoints 
• Fantastisk underviser - jeg tror faget havde været umuligt at komme igennem uden NNs 

engagement og indsigt fra den 'rigtige' verden. 
• God forelæser. 

God til at bruge anekdoter, gøre undervisningen relevant ift praksis samt fortælle på en 
underholdende måde, så man får lyst til at lytte 

• Mere Basic i starten og flere lektier med øvelser, man selv kan sidde med. Det er svært at følge 
med i Python, når man ikke har fået en grundlæggende forståelse for sproget og de forskellige 
funktioner. 

• Eksamen var alt for omfattende til en 24-timers eksamen. Det var ikke kompleksiteten af 
spørgsmålene, men der var simpelthen for mange spørgsmål til for lidt plads. 

 

M2: Informationssystemets rolle i organisationer 
 

Status 
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Besvarelsesprocenten er på 73%, da 43 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 

 
Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Der er altid ved tilegnelsen af ny viden, en hvis usikkerhed i kobling til praksisanvendelsen. Men til 
en hvis grad føler jeg mig godt rustet til at anvende dem. 

• Der er så meget nyt stof, på studiet generelt, at jeg ikke kan huske særlig meget. Derfor tror jeg at 
det bliver bedre når jeg er igang med eksamensforberedelse, da jeg lige nu ikke husker så meget. 

• Det er fedt, når der bliver konkrete eksempler fra erhvervslivet. Det er noget, som særligt 
gæsteforlæserne har stået for, og det fungerer rigtig godt. 
Øvelserne som er bundet op eksempler, virker ofte også bedre. 

• Der har været mange øvelser i undervisning hvor vi kunne bruge vores casevirksomhed som 
eksempel - super godt 

• Jeg føler mig ok rustet til at anvende metoder og teorier i projektarbejdet, men det sidste kommer 
på plads efter man læser alle tekster igennem igen og får skabt en helhed i ens forståelse. 

 
 
Interesse for fagmodul 

 
Kommentarer: 

• Vigtigheden er blevet tydeligere, hvilket er dejligt. 
• Spændende emner. God ide med forelæsere "fra erhvervslivet" og øvrige steder, som kan supplere 

teorien med nye perspektiver / eksempler fra praksis 
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• Jeg vidste allerede lidt om faget men har fået en bredere vifte som har givet mig mere smag på at 
udforske mit syn 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Fint aktivitetsniveau, og spændende at arbejde med eksamensspørgsmål ifm. forelæsninger. 
• Hvad menes der med det pædagogiske indhold? 
• Litteraturen kan måske fornyes, og der kan med fordel inddrages flere cases, som kan supplere 

underviserens materiale. Det virker bare bedre, når vi har et udgangspunkt. 
• Meget læsepensum til et relativt komprimeret fag. NN var dog god til at uddrage essensen af de 

opgivne tekster. 
• Didaktisk kunne undervisningen sagtens styrkes så det bliver mere interessant. 
• Jeg synes at bogen er for overfladisk, og den bruger lang tid på at snakke om meget lidt.  

 
Derudover er nogle artikler gamle. Jeg havde en forventning om, at vi skulle arbejde med det 
nyeste forskning, og ikke artikler fra <2010. 

• Teksterne er meget lange, og specielt de engelske er svære og forstå hvilket er demotiverende 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 
Kommentarer: 

• Igen, der er så meget nyt indhold på studiet generelt at jeg har svært ved at tage det hele ind. 
• Har fået et nyt begrebsapparat. Men der mangler naturligvis en anvendelse i praksis for at kunne 

forankre den tillærte viden. 
Enkelte elementer vil blive anvendt i projektarbejdet. 

• Jeg tror modulet kunne blive bedre hvis det var mindre mængde forlæsninger lige oven i hindanden 



8 
 

 
Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 
Kommentarer: 

• Generelt for mange sider, taget i betragtning af semesters opbygning og antallet af forelæsninger. 
Et foreslag på maksimum 50-70 sider pr. forelæsning bør kunne skabe et tilstrækkeligt 
litteraturmæssigt udbyttet. 

• Den grundige læsning bliver udskudt til, når præsentationerne skal laves. 
• Der har været så meget læsning, og lektionerne har lagt så tæt op ad hinanden, at det har været 

svært for mig har kunne nå at gennemgå alt litteratur til kursusgangende. 

 
Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Generelt flere praktiske eksempler i kobling til teorier og modellerne. 
• gør det mere tydeligt, hvad man skal have ud af læsningen, specifikt de videnskablige artikler 

(inden forelæsningen) 
• Jeg forstår simplethen ikke sammenhængen mellem de 5 ECTS point, antal konfrontationstimer 

(samt hvordan disse er planlagt), sammenholdt med antallet og størrelsen på de enkelte kilder 
(hermed behovet for studieforberedelse). Jeg er udemærket klar over at Cand.it bryster sig af at 
være et intenst studie, men det virker bare fuldstændig skævt. 

• Mere præcist skema hvis det er muligt :-) 
• Der er meget nyt. 
• Undervisningen er en smule monotom og det som bliver sagt læner sig utrolig meget op af slides. 

Jeg kunne godt tænke mig flere konkrete eksempler i undervisningen 
• Der er ikke det store at forbedre, men i stedet vil jeg sige at det er virkelig dejligt at man løbende 

får mulighed for at forberede eksamensspørgsmålene, da det også giver mere blod på tanden i 
undervisningen. Det bliver altså mere klart hvad i vil have ud af os. 

• Tag mere udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. Det fanger, muligvis, os bedre. 
 
HAVI, Aalborg Bibliotek og KOMBIT har alle været meget spændende indslag. 

• Synes sgu det er meget godt som det er 
• Måske ikke være så fastlåst på egne slides, og gerne lave sine egne slides, så det stemmer overens 

med, hvad der bliver fortalt gennem leksionen. 
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• Jeg har lært rigtigt meget i undervisningen bla. grundet nogle enormt grundige, relevante og 
strukturede slides som bliver fulgt nøje.  
En strukturering, jeg føler mange andre undervisere kunne drage fordel af.  
Som nævnt kunne undervisningen godt styrkes gennem diverse didaktiske værktøjer således at 
undervisningen bliver mere levende og fangende.  
 
Gennemgående et rigtigt godt fag og godt udbytte heraf! 

• mindre litteraturlæsning 
• Mindre mængde forelæsninger lige oven i hindanden, da jeg føler man er blevet lidt "bombarderet" 

rent emnemæssigt, med lige netop dette kursus. Og har derved haft svært ved at tygge det 
igennem inden man går videre ti det næste. 

• Jeg ville foreslå, at man ikke inviterede forbrugere af informationssystemer ind som 
gæsteforelæsere (Aalborg bibliotekerne, Digitaliseringsstyrelsen i Aalborg, osv), men nærmere 
virksomheder og udbyder af informationssystemer. Netcompany, Continia Software, Atradius Flow, 
Dynamic Web, og listen er lang. De ville kunne snakke bedre om bestemte emner og 
problemstillinger, relateret til litteraturen, end en forbruger (efter min mening). 

• Timerne placeret for tæt på hinanden. Altså kurset var presset for meget sammen, hvilket gjorde at 
kurset var overstået efter knap 4 uger. 

• Jeg kom ret hurtig bagefter med litteraturen. Derefter blev det lidt en slippery slope, da jeg ikke 
helt kunne gennemskue det. 

 

M3: Ledelse af informationssystemer  
 

Status 
 

 
 
Besvarelsesprocenten er på 66%, da 39 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 

 
Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Kunne godt have brugt noget mere tydelig gennemgang af perspektivering mellem de forskellige 
emner i undervisningen. især hvis det vægtes så højt 

• Jeg kan ikke længere huske hvordan læringsmålene blev presenteret 



10 
 

Interesse for fagmodul 

 
Kommentarer: 
 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Spændende med indlæg udefra, generelt godt at få perspektiver udefra! 
• Jeg ved ikke hvem mange af de her mennesker er. 
• NN:  

Jeg havde forventet noget som var mere relevant for praksis. Fint med en forskningstilgang og at 
de væsentligste relevante teorier blev frembragt, men lektionen omkring konsulentroller, fremstod 
voldsomt uforberedt, fremstod som oplæsning fra skærm og generelt lidt en snak for en snak.  
NNs undervisning blev bedre i slutningen af sine lektioner, da det blev mere praksisnært med 
eksempler osv. 

• Vi har ikke haft NN 
 
NNs og NNs undervisning er ustruktureret og utrolig svær at relatere til virkeligheden.  
 
NNs undervisningsform er langsommelig og kedelig 
 
NNs undervisning virker som oplæsning fra egen PC. Meget af undervisningen relaterede sig også i 
højere grad til konsulenter generelt end IT-konsulenter. Der er selvfølgelig ens træk, men jeg føler 
ikke får indsigt i hvad en IT-konsulent rent faktisk laver. Det bliver gætteri fra os studerendes side. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 
Kommentarer: 

• Der var meget stor forskel på gæsteforlæsernes undervisning og deres evne til at formidle viden 

 
Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 
Kommentarer: 
 
Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Eftersom der er mange undervisere udefra, kunne det være godt at få en opsamling - i ny af næ - i 

starten af en lektion - hvor NN evt. lige "recapper" hvordan lektionerne har sammenhæng til 
modulets læringsmål 

• Jeg synes generelt der er for stort fokus på det strategiske niveau, og ledelse herigennem. Jeg 
savner lidt mere fokus omkring det funktionelle og operationelle niveau, samt muligheden for at 
dykke ned i ledelse i praksis. 

• Der skal være en "Ved ikke" funktion i de her spørgeskemaer 
• Kvaliteten af gæsteforelæserne var meget varierende, især formidlingen på lektion 8 synes jeg var 

mangelfuld. Det blev meget indspist og indforstået, desværre. Ellers har indholdet været godt. 
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• Der virker ikke til at være en rød tråd gennem faget. Det skyldes nok forskellige forelæsere.. 
 
M1 & M2 har derimod haft kanon rød tråd gennem hele faget 

 
 

M4: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 
Besvarelsesprocenten er på 2%, da 1 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 
 

Projektarbejde 
 
 Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 
Kommentarer: 

• Jeg kan stadig ikke huske hvordan tingene blev introduceret for 2 måneder siden. 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 
 
Hvem var din vejleder? 

 
Kommentarer: 

• Her efter eksamen kan jeg se tilbage på et forløb med vejleder som overordnet set har været godt, 
men hvor vejleder godt kunne have guidet mere i en retning af valg af teori eksempelvis, da vi blev 
vurderet ret hårdt på det valg. 

 
Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 
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Kommentarer: 
• Det faglige på dette fag havde jeg mere eller mindre stiftet bekendtskab med tidligere 

 
Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 
Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg har en kommentar til vores Censor NN, jeg synes ikke han virkede synderligt kompetent under 

afviklingen af eksamen, idet han nærmest ikke stillede et spørgsmål der var fagligt relevant, men 
tvært imod stillede nogle mærkelige personlige spørgsmål. Derudover virkede han nærmest 
arrogant under afviklingen og voteringen af eksamen. Sidst synes jeg det var utroligt upassende at 
han indledte eksamen med at bede gruppens eneste kvindelige medlem om at sætte sig foran ham 
så ham i det mindste havde noget pænt at se på under eksamen. 

 
Semesteret 
 
Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i dette 
semester? 

 
Kommentarer: 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 
 
De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var 
følgende: 

• Viden om feltet 

 
Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 
 

 
Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
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Kommentarer fra semesterkoordinator 
 

M1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer 
Besvarelsesprocenten er på 64%. 38 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. Modulet vurderes - i sammenligning med sidste år – langt mere positivt, hvilket 
også er kommet til udtryk på FU møderne. Programmering opfattes af mange studerende som 
vanskelig og fremadrettes opfordres underviser til at sikre mere struktur på forelæsningerne, 
klarhed ift eksamensform og endnu mere brug af hjælpelærere.  
 

M2: Informationssystemets rolle i organisationer 
Besvarelsesprocenten er på 73%, da 43 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. Modulet evalueres positivt og sammenholdt med kommentarer fra FU-møderne, 
giver det ikke anledning til at iværksætte ændringer.  
 

M3: Ledelse af informationssystemer  
Besvarelsesprocenten er på 66%, da 39 studerende ud af 59 mulige har gennemført hele 
evalueringen. Modulet evalueres positivt. Det bliver dog anført, at brugen af flere forskellige 
undervisere gør det svært ”at holde den røde tråd” gennem kurset. Samlet set giver 
evalueringen ikke anledning til at iværksætte ændringer, men underviserne på modulet 
opfordres til yderligere koordinering fremadrettet for at sikre sammenhæng mellem 
forelæsningsgangene.  
 
 

M4: Projekt- og semesterevaluering 
Kun 2 pct. har svaret på evalueringen, hvorfor svarerene ikke kan tillægges den store 
betydning. Fra FU møderne udtrykkes der generel tilfredshed med semesteret, projektarbejdet 
og vejledning.  
 
 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet har drøftet semesterkoordinators kommentarer og giver koordinator ret i sine 
iagttagelser. Studienævnet har ingen yderligere bemærkninger. 
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