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Følgende spørgsmål omhandler dine erfaringer med den fjernundervisning, 
som er etableret efter Corona-virussen og nedlukningen af Aalborg Universitet 
den 13. marts:  
Hvordan vurderer udbyttet af fjernundervisningen? 

 

Hvordan vurderer du interaktionen mellem underviser og studerende? 

 

Hvordan vurderer du mulighederne for dialog mellem studerende? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med fjernundervisningen? 
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Hvordan vurderer du mulighederne for at kombinere undervisningen og dit 
øvrige arbejdsliv? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående: 
• Corona tiden lå pres på kombinationen mellem arbejde og studie 

 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Generelt virkede det godt. 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 
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Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Der kunne gode fokuseres mere på en målrette Litteratur 
• Det er et svært modul, og jeg synes ikke , at modulet levede op til mine forventninger. Har nu 

været igennem 9 moduler på uddannelsen og jeg synes, at dette modul ikke tager højde for sine 
"kunder". Rodet og svært tilgængeligt materiale... Vil ikke anbefale det til andre studerende. Alt for 
meget fokus på "teori", hvor praksis bliver glemt. 
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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? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Når man fra underviser side vælger at lægge så meget vægt på teori, at det tager fokus væk fra 

praksis, er det ikke anvendeligt... 

 

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

• At få det psykiske arbejdsmiljø koblet tæt på HRM . 
• Fik indblik i forskellige teorier - særligt magtbegrebet var spændende 
• Koblingen mellem ledelsesteori og arbejdsmiljø, og hvordan man kan arbejde med det 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Litteratur valget 
• Alt for meget vægt på teori... Engelske tekster, som man aldrig vil finde frem igen. 
• At fjernundervisningen ikke understøttede interaktionen mellem de studerende - dette skulle foregå 

på egen hånd og der var ikke nogen fælles opsamling. 
• Der var rigtig meget stof i forlæsningerne på andet seminar, og den tid som de indtalte oplæg tog, 

stemte ikke overens med programmet , så det var ikke muligt at nå det  hele 

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: 
• Ikke brugbart i min verden... 
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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: 
• Fik presset et stort og spændende emne sammen til et energifyldt oplæg. Håber vejen krydses igen 
• Mere anvendeligt, og præsenteret i et sprog, der tager højde for både teori og praksis 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Strategisk HRM, F20 
Evalueringsskemaet er sendt til 12 respondenter, hvoraf 5 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 42%. 
 

 

8 15.09.2020/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: 
• Super fint oplæg 
• Pga coruna har jeg desværre ikke haft mulighed for at høre hendes oplæg. Kunne ikke senere på 

det til og virke... 
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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: 
• Godt oplæg 
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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. 
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