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Referat af semesterevalueringsmøde 
Evaluering af Masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og 
Organisationspsykologi, 3. semester, forårssemesteret 2019 
 
Dato:    22. oktober 2019 
Kl.:   09.00-10.00 
 
Til stede:  Semesterkoordinator  
  Søren Frimann, 1. semester 
  Claus Elmholdt, 3. semester 
   
                    
 
                      Studienævnsrepræsentant Line Revsbæk, Nanna Friche 
  Studiesekretær Inger-marie Brun, Maj-Britt Skovhus, Merete 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 
 
 

Næste evalueringsmøde er aftalt til….   

2 • I alt har 17 studerende valgt at deltage i undersøgelsen, 21 
studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  

• Det giver en lav svarprocent på 43 %, hvilket er et fald på 19% i 
forhold til 2018. 

 
Der er langt overvejende tilfredshed med den faglige udfordring på 
semestret samt læringsudbyttet af undervisning, projektarbejde og 
vejledning i begge fag – ledelsespsykologi og videnskabsteori og 
metode. Dog et svagt fald i tilfredsheden med læringsudbyttet på 
modulet ’videnskabsteori og metode’ sammenlignet med tidligere år. 

Ligeledes er trivslen på holdet høj – samtlige respondenter svarer meget 
tilfredsstillende 47% eller tilfredsstillende 53% 

Der er generelt tilfredshed med samarbejdet med vejleder og udbyttet af 
vejledningen. Kun en enkelt (6%) påpeger, at samarbejdet med vejleder 

 

                                                 
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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ikke fungerede godt, og 12% angiver, at der ikke var god støtte at hente i 
forhold til arbejdsprocessen. 

Alle erklærer sig helt enig eller enig i at de blev informeret tilstrækkeligt 
om fagenes læringsmål, og at de forstod disse mål.  

59% af de studerende der har besvaret evalueringen, har deltaget i 
udviklingsdialoger. 41% svarer, at de af forskellige grunnde valgte ikke 
at deltage i udviklingsdialogerne. Af de 59% der deltog oplevede 53% et 
stort eller eget stort udbytte, og kun 6% oplevede et middel udbytt 

3  Indsatsen (2018/2019) omkring at styrke ensartet høj kvalitet af 
udviklingsdialogerne gennem bedre forventningsafstemning, opfølgning 
og feedback ser ud til i nogen ser ud til at være slået igennem – det kan 
konstareres at der blandt de studerende der valgte at tage imod 
tilbuddet om udviklingsdialoger blevet langt overvejende blev oplevet 
et stort eller meget stort udbytte.  
 

 
 
 
 
 
 

4 Vi  skal fortsat have fokus på afvekslende undervisningsformer. 
Koordinator vil på næste 3. semester i foråret 2020 forsøge med en 
’dogme-regel’ der hedder max 50% forelæsningsform, som skal gælde 
for alle undervisere inklusiv gæsteundervisere.   
 
Vil undersøge om det er muligt fremover at placere de sidste seminar 
3.3. tidligere, så der bliver bedre tid til at skrive projektopgave efter 
afslutningen af undervisningsforløbet. 
 
Vil have ekstra fokus på omhyggelig onboarding af nye vejledere på 
uddannelsen, så vi i højere grad sikrer ensartet tilgang til vejledningen. 
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Mødereferat udarbejdet af Claus Elmholdt, den 22. oktober 2019 
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