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Evaluering af 1. semester, BID, 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. 

 

M17: Business Intelligence 
Status 

 
 

Evalueringsskemaet er gennemført af 2 studerende ud af 12 mulige, hvilket svarer til en 

besvarelsesprocent på 17%. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 

Interesse for fagområdet 
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Kommentarer: 
 Jeg vidste ikke noget om BI, eller at det eksisterede før semestrets start. 
 I starten af semesteret vidste jeg ikke, at BI eksisterede. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Flere øvelser i løbet af semesteret kunne have været en fordel. 

 

 

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

 

Kommentarer: 
 Bogen er utroligt utilgængelig, når man kun har haft ét kursus, for fire semestre siden, i C#. 

Derudover var det en utroligt lang, amerikansk-style bog, med mange gentagelser og uendelige 
forklaringer. I det hele taget en træls bog at komme igennem, med meget lav læring, fordi den var 
meget indspist. 
 

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

 

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

 

Kommentarer: 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Modulet bør lægges ifm. vores databasemodul M9, fx det efterfølgende semester, så der er bedre 

sammenhængskraft. 

 

 

M18: Offentlig budgetlægning og økonomistyring 
Status 
 

 
 

Evalueringsskemaet er gennemført af 5 studerende ud af 12 mulige, hvilket svarer til en 

besvarelsesprocent på 42%. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
 Undervisningen har været på et virkelig godt niveau. Underviseren har været enormt dygtigt til at 

frembringe forskellige niveauer og dimensioner i materialet, som jeg personligt ihvertfald ikke selv 

altid havde gennemskuet. 

 
Interesse for fagområdet 

 

Kommentarer: 
 Modulet har været enormt lærerigt og har i den forbindelse medført større interesse. 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 Noget litteratur var næsten for meget det samme, eller lidt af en anden tangent, hvor man var i 

tvivl om hvordan det hang sammen.  
Det gav typisk mening efter forelæsningen, men der kunne måske være en præcision i forbindelse 
med litteraturopgivelsen. 

 Der har til tider været meget læsning, men det har ikke været direkte uretfærdigt. Øvelserne har 

været rigtig gode. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

Kommentarer: 
 Lært meget, men også viden om så meget man overhovedet ikke ved eller forstår, med flere 

detaljer om processen bag budgetter i det offentlige. De enkelte tilskud, incitamenter osv. 
 

 

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

 

Kommentarer: 
 På nær en 10 sider eller andet litteratur der har været utilgængeligt(2 artikler i løbet af modulet).  

Visse dele er blevet skimmet, og ikke alt er dog nået til den enkelte kursusgang. 
 Enkelte artikler blev ikke nået forud for lektionen 

 
 

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

 

Kommentarer: 
 Over 8 timer til hver mandag, - men hvis det deles ud på mandag+tirsdag så er det nok lignende 9-

10 
 Lidt for meget litteratur, men efter at være blevet gjort opmærksom på det, justerede underviser 

mængden. 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 God forelæser.  

Skarp og relevant for faget, samt behersker stor vid fra praksis, der trækkes gode eksempler fra. 
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 Meget dygtig underviser, som tydeligvis kender sit fag. Undervisningen foregår på et højt niveau, 
som kræver at man møder op og følger med. Dejligt at det hele ikke bare er en direkte 
gennemgang af den læste litteratur. Lidt forvirrende med inddelingen af lektioner i temaer, hvor 
litteraturen ikke specificeres til hvilken lektion det hører til. 

 

 

M19: Ledelse af innovation: gevinster og gevinstrealisering 
Status 

 
 

Evalueringsskemaet er gennemført af 11 studerende ud af 12 mulige, hvilket svarer til en 

besvarelsesprocent på 92%. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 

 

Interesse for fagområdet 

 

Kommentarer: 
 Jeg kendte ikke til emnet, før vi blev undervist. 

 
Nu synes jeg faktisk, at det måske kunne være ganske relevant måske endda at specialisere sig 

inden for. 
 Short and simple - det har været spændende og lærerigt. 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Det ville være okay med flere, sammenhængende øvelser, men det fungerede også ganske 

udemærket, som det var.  
 

Litteraturen var okay, men enkelte afsnit i Bradley blev måske en anelse banale. 
 
 

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

 

Kommentarer: 
 En del gentagelser eller brug af lignende metoder fra tidligere fag, blot sat ind i nyt perspektiv. 

Meget ligetil fag på den måde. 
Det "nemme" fag dette semester, på både den gode og dårlige måde. 

 Jeg føler mig meget informeret om faget. 
 
 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 
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Kommentarer: 
 Noget er skimmet mere eller mindre groft, men været over det hele. 

 

 

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

 

Kommentarer: 
 Læsemængden har været overkommelig, og let forståelig, derfor ikke længere. 

 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 En stor ros til underviseren - personen formår at skabe et godt og lærerigt miljø, og personligheden 

passer rigtig godt ind i vores uddannelse. 
 Fantastisk underviser det har motiveret de studerende til at møde op til hver eneste undervisning. 

Personligt har jeg selv haft dårligt samvittighed hvis jeg ikke kunne komme til en undervisning! Er 

kæmpe fan af NN! hun er en super dygtig underviser, der viser respekt og omsorg til de 
studerende, hun lytter til os og hjælper os det bedste hun kan! :-) 

 Fantastisk underviser, med godt engagement til forelæsningerne.  
Har været en fornøjelse at have Mette som forelæser.  
Hun har utroligt meget viden, og er god til at formidle denne. Derudover har det været nogle gode 
opgaver, som sætter teorien i praksis. 

 Ved ikke om niveauet/ambitionen kan hæves, men ellers det eneste. 
 
SKØN forelæser!! 

 Tak for nu. 
 n/a 

 

 

M20: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 

Der er desværre ingen studerende, som har gennemført hele evalueringen. 
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Kommentarer fra semesterkoordinator 
 

5. semester har kørt godt med gode evalueringer på alle moduler. Særligt NN får virkelig gode 

evalueringer for hendes kursus om gevinstrealiseringer. 

 

Litteratur til BI bør genovervejes og de lange dage på budgetplanlægning har heller ikke været 

optimal. Det bør vi være opmærksomme på fremadrettet 

 

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet har drøftet semesterkoordinators kommentarer og giver koordinator ret i sine 

iagttagelser. Studienævnet har ingen yderligere bemærkninger. 

 


