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

Evaluering af Organisatorisk læring, 4. semester, forår 2019 
 
Dato:    22. oktober 2019 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Mogens Sparre (MS) 
  Nikolaj Klee (NK) 
   Studienævnsrepræsentant Lone Krogh (LK) 
  Studiesekretær Karina Nørnberg Bærskog (KNB) 
 
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 
 
 

I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i 
efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og 30. 
november 
 

KNB 

2 Det udarbejdet skema blev gennemgået. Det er godt at 
besvarelsesprocenten er gået fra 45% til 70%. 55% mener at det 
faglige udbytte har været stort eller meget stort. 
Gruppearbejdet på dette semester har fungere rigtigt godt (77%) 
55% anfører at vejledningen har fungere godt, - det må godt blive 
bedre. 
Modulet ”Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum” får en del 
negative bemærkninger omkring eksamensformen. Det er en kritik 
der ikke er ny, men vi skal prøve at undlade at præsentere dette 
modul alt for løst. 
Generelt er tilbagemeldingerne positive for semesteret. 
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3  Der har været stor tilfredshed med vores indsats omkring at gøre klar 
til 5. semester, som var et punkt fra sidste år. 
Sidste år havde vi 10 tilbagemeldinger (45%) og det er rigtiggodt at 
underviserne har fået det tal op til 70% 

MS 
NK 
 
 
 
 
 

4 De to sidste gange har der været små udfordringer omkring  

                                                 
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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bemærkninger omkring vejledningen. Det er et punkt som vi vil have 
endnu mere fokus på. Vi vil næste år holde et fælles vejledningsmøde, 
hvor vi aftaler form og omfang. 
 
De fysiske rammer med manglende grupperum og plads til vejledning 
ved underviserne er problem som igen i år får en negativ omtale. 
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5 I.a  

Mødereferat udarbejdet af Mogens Sparre, den 25. oktober 
 

 


