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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af kandidat i IT, Læring og Organisatorisk Omstilling, 7. og 9. semester, Efterår 2021 
 
Dato:    15. marts 2022 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Bente Meyer - 9. semester 
  Semesterkoordinator Eva Brooks – 7. semester 
  
   Studienævnsrepræsentant Ole Ravn 
  Studiesekretær Steen Nielsen 
 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
4. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
5. Eventuelt 
 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

 
 
  

 

2 38% har svaret mod 53 % sidste år. Siden sidste år er der indført 
nationale studieundersøgelser som evt kan have påvirket de 
studerendes motivation for at svare på evalueringen. I efteråret 
2021 var uddannelsen for første gang opdelt i 2 uddannelser på hhv 
campus AAL & KBH, hvor modulerne It didaktisk design og 
teknologiforståelser blev gennemført som separat undervisning på 
hver campus. Modulet It og forandringsprocesser i et organisatorisk 
perspektiv blev gennemført ved samkørsel af undervisningen på 
tværs af campusser medieret via Zoom. Evalueringen afspejler ikke 
denne opdeling, dvs det fremgår ikke hvilke studerende der har 
gennemført modul 1 &2 hhv i AAL og KBH – dette skal ændres ifm 
evalueringen af kommende semestre 
 
95% af de studerende der har svaret oplever meget stort, stort eller 
middel fagligt udbytte af semestret. Dette afspejles i de enkelte 
moduler, hvor udbyttet for de flestes vedkommende er 
tilfredsstillende. 
De studerende har følgende kommentarer til semestret overordnet: 

- Spændende forløb men også en oplevelse af intensitet og 

Semesterkoordinator/undervisere: 
Opmærksomhed omkring 
svarprocenten 
 
Sekretariat: tilpasning af 
spørgeskema til ny organisering af 
uddannelsen 

 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og 
30. november 
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for nogen tidspres, især i første forløb (it-didaktisk design) 
- Nogle studerende savner mere undervisning og fordybelse 
- Især ift projektmodulet savner nogle studerende mere 

undervisning og struktur 
- Der er varierende oplevelser ift vejledning 

 
7.sem er et intenst semester, hvor de studerende skal gennemføre 
3 moduler, samtidig med at de skal indføres i uddannelsens faglige 
grundlag. Derudover skal de selvstændigt gennemføre et projekt i 
modulet it og forandringsprocesser i organisatorisk perspektiv. I 
overensstemmelse med AAUs projektmodel er der på 
projektmoduler ikke så meget undervisning, da de studerende skal 
have tid til selvstændigt at arbejde med litteratur, feltarbejde mm. 
– selvfølgelig understøttet af bla vejledning. Denne model er de 
studerende blevet introduceret til via AAUs aktivitetsmodel, men 
dette skal nok tydeliggøres yderligere. Hvis muligt omlægges 
projektmodulet i E2022 til separat undervisning på hhv campus AAL 
& KBH, dette kan give øgede muligheder for at understøtte lokale 
projektforløb 

3  Se ovenfor  
 
 
 
 
 

4 LIO studienævnet arbejder pt med at tydeliggøre PBL processer og 
forventninger på alle uddannelser.  
Der arbejdes løbende på udviklingen af organiseringen af 
uddannelsen på 2 campuser 
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Mødereferat udarbejdet af Bente Meyer, den 21.marts 2022 
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