
Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af kandidat i IT, Læring og Organisatorisk Omstilling, 10. semester, Forår 2022 
 
Dato:    051022 
 
Til stede:  Semesterkoordinator xx -  10. semester 
  Semesterkoordinator Eva Brooks – 8. semester 
  Modulkoordinator Anders Kalsgaard Andersen 
  Modulkoordinator Maja Højslet Schurer 
   Studienævnsrepræsentant Ole Ravn 
  Studiesekretær Steen 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 
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2 I alt har 14 valgt at deltage i undersøgelsen, 50 studerende har 
ikke besvaret undersøgelsen. 1 har besvaret delvist. De 14 fulde 
besvarelser giver en svarprocent på 21 %.  
 
87% af de studerende påpeger at de har haft stort eller meget 
stort udbytte af specialesemestret, 13% har haft middel 
udbytte. De positive kommentarerne til specialesemestret 
handler om at de studerende oplevet semestret som 
spændende, udfordrende og lærerig samt at de har haft tid til 
at fordybe sig. 
 
93% af de studerende er meget enige eller enige med at 
vejledning fungerede godt. Til specialevejledningen har de 
studerende en del positive kommentarer som primært 
handler om at vejledning været meget god og støttende med 
konstruktiv sparring og dialog.  
 
93% af de studerende påpeger at uddannelsen som helhed i høj 
eller nogen grad har levet op til deres forventninger til en 
kandidatuddannelse, for 7% har ar den i mindre grad levet op 
til deres forventninger.  
 
I forhold til undervisning med videokonference ved 10. 
semester har de studerende påpeget at denne har fungeret 

 
Studienævn/studieleder/koordinator: 
Fokus på vejledning/vejledere 

 
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 



meget godt gennem at tilbyde fleksibilitet og god 
tilgængelighed. 
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Mødereferat udarbejdet af Eva Brooks, den 18. december 2022 
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