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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af master i IT, 4.semester, Forår 2021 
 
Dato:    23.08 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Dorina Gnaur 
  Vejleder Jan Rosenmeier 
  Studienævnsforperson, Anja Overgaard Thomassen 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
 
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   
2 3 studerende har besvaret undersøgelsen ud af 4;  

De studerende oplever at være velinformeret (1 meget enig/ 2 enig) 
 

 ”Aktiviteterne på semestret understøttede arbejdet med mit 
Masterprojekt”. Her er svarene spredt: 1 helt enig -1 neutral –1 uenig 
 
To af de tre studerende opgiver vanskeligheder ved at strukturere 
egen indsats 
 
Samarbejdet med vejleder fungerede meget/ godt 

Vejledningen er 
individuel. Vi henviser 
til 
ressourceplatformen 
for masterprojekt, v. 
IT-Vest. 
https://master-it-
vest.dk/fagpakker/ 
masterprojekt/ 

Hele 
fagpakken: 
master 
speciale 

”Jeg savnede at deltage i et struktureret forløb med undervisning som 
indledning til at skrive mit masterspeciale, men naturen af dette samt 
et ekstraordinært arbejds- og privatlivspres har gjorde hele dette 
forløb meget svært for mig. Men [studiesekretær] og [vejleder] fra 
Aalborg Universitet er helt afgjort grunden til at jeg ikke har givet op 
på nuværende tidspunkt. De fortjener stor ros for deres hjælpsomhed 
og fleksibilitet.”  
 

De studerende skriver 
deres master 
projekter på 
forskellige semestre 
og forskellige 
uddannelsesudbydere 
Der er ikke basis for 
decideret 
undervisning, men 
indsatsen er 
fokuseret omkring 
vejledning. 

 
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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Hele master 
uddannelsen 

Meget/ Høj tilfredshed 
 

 

evt. nyt job, 
nyt ansvar, 
lønniveau 

To studerende har skiftet job. 
En har fået nyt ansvarsområde. 
Ingen opgiver pt lønændringer. 

 

Ændringer i 
job ift MiT 

”Jeg har gennem den indsigt/viden jeg har opnået på master i 
IT/Masterprojekt fået bedre redskaber til at udføre min jobfunktion” 
”.. Med de kompetencer jeg har opnået via min deltagelse i Master i it 
har jeg allerede kunne iværksætte og gennemføre nye tiltag i firmaet 
som har gjort en forskel til det bedre” 

 

   
3 Udviklingstiltag:  

Vi har på baggrund af denne og tidligere evaluering fokus på at skabe 
nogle fællesaktiviteter hvor man mødes online og diskuterer forskellige 
temaer. Fx fælles semesteropstart online efterfulgt af evt. yderligere 
fælles aktiviteter, der aftales i fællesskab ved semesterstart. 
 

 

4 Vi følger op på tiltaget (§ 3) på det kommende evalueringsmøde.  
5   
Mødereferat udarbejdet af Dorina Gnaur, den 24-08-2021 
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