
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Læring og Forandringsprocesser, København - 10. semester – foråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 
Evalueringsskemaet er udsendt til 68 studerende den 25. juni 2020.  
Målingen blev lukket for besvarelser d. 21. september. 
I alt har 19 valgt at deltage i undersøgelsen, 48 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  
1 har delvist besvaret 
De 19 fulde besvarelser giver en svarprocent på 28 %. 
Sidste års svarprocent var på 21 % 
 
 

Evaluering af dit specialesemester: 
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af semestret? 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Aktiviteterne på semestret 
understøttede mit specialearbejde 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Jeg var god til at strukturere min 
arbejdsindsats 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Vejledningen fungerede godt 

 



Evaluering af uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
kandidatuddannelse? 

 

I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til kandidatuddannelsens forventninger 
og krav til dig som studerende? 

 

Evaluering af uddannelsen som helhed: 
Uddannelsen har på en passende måde understøttet de studiesociale aspekter af 
uddannelsen? 

 

Hvilket job ønsker du at få med din kandidatuddannelse i Læring og 
Forandringsprocesser? 

• Konsulent 
• Noget indenfor HR eller som konsulent 
• projektmedarbejder  

vejleder  
underviser  
konsulent  
koordinator 

• Konsulent eller projektleder inden for uddannelsesområdet. 
• Studievejleder, udviklingmedarbejder, forandringskonsulent 
• Underviser, konsulent eller leder i enten det offentlige eller private 
• Underviser i udlandet 
• Pt har jeg søgt tilbage som lærer, men det har været af praktiske årsager. Jeg drømmer om at fortsætte 

indenfor lærerverdenen. Men med fokus på HR, organisationsudvikling, læringsstrategier mm. 
• Uddannelse og udviklingschef på et bosted 
• ha ha - det er jo det store spørgsmål, men noget relateret til undervisnings- eller sundhedssektoren, grundet 

mine tidligere job inden denne kandidat. 
• Forandringsagent, udviklingskonsulent, organisationskonsulent, projektmedarbejder og på sigt projektleder. 
• Projektleder med fokus på frivillighed og psykisk sårbarhed. 
• Jeg ønsker at arbejde indenfor undervisningsoptimering og udvikling. Gerne noget ift. PBL og didaktik. 
• Uddannelseskonsulent, studievejleder og lignende indenfor uddannelsesområdet 
• Adjunkt, Lederstilling, HR 
• Jeg vil rigtig gerne have en ph.d. så jeg kan forske og undervise. 



Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse? 

 

Hvis ja, hvilket? 
• Som folkeskolelærer 
• Underviser HK 
• Det er uvist. Jeg har en jobansøgning ude at flyve lige nu. 

 

Evaluering af det fysiske studiemiljø på semestret 
NB: spørgsmålene skal besvares på baggrund af dine oplevelser af de fysiske rammer før den fysiske nedlukning 
af AAU i forbindelse med Corona-situationen. 
 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
1:Helt uenig  2:Uenig  3:Hverken enig eller uenig  4:Enig  5:Helt enig  0:Ved ikke/Ikke relevant 
  - Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, indeklima, indretning osv.)  

 

 
  - Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen og 
campus generelt 

 

 
  - Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  

 



Evaluering af det psykiske studiemiljø på semestret 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
1:Helt uenig  2:Uenig  3:Hverken enig eller uenig  4:Enig  5:Helt enig  0:Ved 
ikke/Ikke relevant 
  - Jeg trives på min uddannelse 

 

 
  - Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

 
  - Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

Har du personligt oplevet krænkende adfærd og/eller diskrimination i forbindelse med 
dit studie (eksempelvis mobning, vold, sexchikane, diskrimination pga. køn, 
diskrimination pga. etnicitet m.v.)? 

 



Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt oplevet i 
forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 

 

Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse med 
dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 
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