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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 

Evaluering af Organisatorisk læring, 4. semester, forår 2020 
 
Dato:    28. oktober 2020 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Mogens Sparre (MS) 
  Nikolaj Klee (NK) 
   Studienævnsrepræsentant Lone Krogh (LK) 
  Studiesekretær Karina Nørnberg Bærskog (KNB) 
  Sektionsleder Hanne Dauer Keller (HDK) 
 
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 Det er vigtigt at vi som undervisere bliver involveret mere aktivt i 

evalueringen. 
KNB / MSP 

2 Organisationsdesign og læringsstrategi 
35 % synes at udbyttet har været stort elle meget stort 
Desværre har kun 18 ud af 38 valgt at deltage. 
Samarbejdet med vejleder har fungeret super godt. 
11 ud af 38 synes eksamen har været hensigtsmæssigt 
Gruppearbejdet får flotte målinger. 
Eksamensformen er god. 
 
Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum 
34 % synes at udbyttet synes har været stort eller meget stort. 
Eksamensform kritiseret endnu engang, og enkelte siger at den er 
useriøs. Ikke en ny ting. 
 
”Dog må jeg sige, at jeg blev meget motiveret af den overordnede 
tilgang til modulet, hvor både Mogens og Nikolaj stimulerede kritisk 
selvtænkning og supplerede hinandens standpunkter fortrinligt. 
Jeg fandt det befriende, at der blev lagt vægt på, at den studerende selv 
har mulighed for at udvikle sin egen holdning til, hvad der er 
meningsfuldt og dermed anvendeligt” 

 

                                                 
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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”Oplevelse af manglende undervisning - skal forstås på følgende måde:  
- Nogle af os studerende står tilbage med en oplevelse af dårlig 
organisering og koordinering fra undervisernes side i forbindelse med at 
formidle fagstoffet og afholde undervisning alligevel trods corona 
omstændigheder. 
· Eksamen gik okay under omstændighederne, men det er absolut IKKE 
at foretrække virtuelle gruppeeksamener” 
 

3 Vi skal have fokus på kritikpunkter, men dette semester skal ikke 
gennemføres i denne form mere. 
 

 

4 Der skal udvikles et helt nyt indhold  

5 Modul 11 Organisationsdesign og læringsstrategi 
Tilmeldt eksamen   studerende  
Heraf: Bestået:  
Ikke bestået: 0 
Udeblevet:  
Afl. blank:  
Syg: 0 
Re-eksamen august 2020: 1 studerende tilmeldt, men udeblev 
  
Modul 12 Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum 
Tilmeldt eksamen, studerende 
Heraf: Bestået:  
Ikke bestået:  0 
Udeblevet: 4 
Syg:  0 
 

 

Mødereferat udarbejdet af Mogens Sparre, den 28. oktober 
 

 


