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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af master i MLP. 4.semester, Efterår / 2020 
 
Dato:    7.april 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Birthe Lund 
  
   
   Studienævnsrepræsentant Nanna Friche 
  Studiesekretær Maj-Britt  Skovhus 
                          Lektor Karen Egedal Andreasen 
 
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 
 
 

 
Onsdag den 6.april. 2020 
  

Maj-Britt Skovhus 

2  
Evalueringen er stærkt præget af de studerendes oplevelse af 
corona og de hermed forbundne konsekvenser, herunder digital 
vejledning, digital eksamen og digital afslutning på studiet. 
 
Endvidere er der kun en svarprocent på 42% i modsætning til 
tidligere, med en svarprocent på 60%. 
Så evalueringen er baseret på 10 besvarelser fra studerende der har 
fulgt 3 forskellige faglige specialiseringer. 
 
Studerende angiver at det har været svært at finde den optimale 
motivation under Corona restriktioner, men det har ikke direkte haft med 
uddannelsen at gøre. 
 
Grundlæggende føler de studerende sig velinformerede og føler at 
forløbet er hensigtsmæssigt planlagt. 
 
Aktiviteterne på semestret understøttede det faglige arbejde og 

 

                                                 
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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semensteret var tilpas fagligt udfordrende. 
  
Samarbejdet med sparringspartner fungerede godt,  og overvejende 
godt.  
 
De  studerende synes at eksamensformen virkede hensigtsmæssig i 
forhold til semestrets faglige indhold, men fysisk tilstedeværelse 
til eksamen foretrækkes.  
 
Uddannelsen har i høj og nogen grad levet op til forventningerne, 
men der efterspørges mere tilstedeværelsesundervisning på første 
semestre, altså flere seminarer. 
 
Med hensyn til beskæftigelsessituation er denne uændret for 
hovedparten.  
30 pct. angiver at er er sket ændringer i ansvarsområdet og 60% 
forventer lønfremgang som følge af uddannelsen. 
 
I forslag til ønsker, fremkommer der med et ønske om  mere 
online undervisning fra en enkelt studerende. 
 
Der ønskes mere fokus på holdbare dato udmeldinger, og mere 
fokus på personliggørelsen af dimensionsfesten. 
 
I det hele taget er der tale om en udsædvanligt forløb, stærkt 
præget at corona og den omstilling , der hurtigt skulle foretages af 
underviserne 
 

3  Der sker løbende opfølgning og justering på baggrund af 
evalueringer, og dette er også sket til de studerendes tilfredshed på 
sidste 4. seminar. Herunder bl.a. en fastholdelse af et afsluttende 
dimensionsarrangement i januar, tidlig udmelding af 
opponentseminar og fælles mødeopstart, og dette fortsættes når der 
forhåbentlig kan vendes tilbage til fysisk undervisning. 
 
Hvis der har været flere datoer for aflevering i spil, kan skyldes at 
en underviser har glemt at ændre datoer for aflevering i 
PowerPoints, men de  eksamensdatoer  der officielt er udmeldt i 
Moodle af studiesekretæren holder. 
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Mødereferat udarbejdet  af Birthe Lund den 7.april. 2021 
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