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Referat af semesterevalueringsmøde  
 

- angående uddannelsen i Organisatorisk Læring, 6. semester, foråret 2019 
 

 
Dato:    22. okt. 2019 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Kurt Dauer Keller 
  Vejleder Mogens Sparre 
  Vejleder Nikolaj Klee 
   Studienævnsrepræsentant Lone Krogh 
  Studiesekretær Karina Nørnberg Bærskog 
 
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 
 
 

 
Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde 
  

Studienævn og 
studiesekretær 

2 Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact 
spørgeskemaundersøgelsen) 
 

 Evalueringsskemaet er udsendt til 22 studerende den 

22. august 2019. Der er blevet rykket to gange. 

 Målingen blev lukket for besvarelser den 20. september 

 I alt har 10 studerende deltaget i undersøgelsen. 

 12 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  

 De 10 besvarelser giver en svarprocent på 45 %. 

 Sidste års svarprocent var på 57 % 

 

Mindst syv ud af de ti besvarelser er positive eller meget positive 

på alle spørgsmålene, undtagen angående fysiske studiemiljø, der 

kritiseres for manglen på grupperum. 

 

Ellers går de kritiske kommentarer til uddannelsen som helhed 

mest på, at behov for en bedre strukturering af uddannelsesforløbet 

og et højere ambitionsniveau fortsat gør sig gældende. 

 

Specielt for 6. semesters vedkommende er der divergerende 

Studienævn og den 
semesteransvarlige 

                                                 
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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meninger om, hvor vidt den tid, man har til rådighed i forbindelse 

med bachelorprojektet, er passende eller ej. 
 
 

3 Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
 
Denne årgang af bachelorer har været mindre kritisk over for 
uddannelsen end de tidligere årgange. Så der synes ikke at være behov 
for særlige ændringer frem til indførelsen af den ny studieordning. 

 
 
 
 
 
 

4 Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
 
Der ses ikke anledning til nogen bemærkelsesværdig ændring. 

 
 
 
 

5 Eventuelt 
 
Intet til dette punkt 
 

 

   

   

Mødereferat udarbejdet af Kurt Dauer Keller, den 23. okt. 

 
 


