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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) 2.+4. semester, efterår 2021 
 
Dato:    6. april 2022 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Lone Hersted 
  Semesterkoordinator Jakob Nørlem 
   Studienævnsrepræsentant Anja Overgaard Thomassen 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
  Repræsentant for de studerende Anja Kirk Vestergaard (fra nuværende 3 semester) 
 
 
 
[Semesterkoordinator udfylder og fremsender denne referatskabelon forud for semesterevalueringsmødet 
med studienævnsrepræsentant. Referatet justeres efter mødet med de suppleringspunkter, som mødet giver 
anledning til. Det endelige referat fremsendes til studienævnet til godkendelse] 
 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede semesterevaluering (SurveyXact 

spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer i forbindelse med uddannelsesseminarer 
4. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
5. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
6. Eventuelt 

 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

 
 
  

 

2 Semesterevaluering PROF 2. semester E21 
Semesterkoordinator: Lone Hersted 
 
De 9 ud af 15 besvarelser giver en svarprocent på 60%. 
 
Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om 
semestrets aktiviteter: 
Helt enig eller enig: 7 ud af de 9 besvarelser. 
 
Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var 
planlagt hensigtsmæssigt: 

Opfølgning i f.t. 2. 
semester v. 
koordinator (LH): 
 
Ugeprøven i 
videnskabsteori 
bliver ændret 
således at de 
studerende får 
længere tid til 
opgaven. 
 

 
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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Helt enig eller enig: 5 ud af 9 
 
Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til de studerende i 
tilstrækkelig god tid: 
Helt enig eller enig: 7 ud af 9 
 
Min egen arbejdsindsats på semestret var passende: 
Helt enig eller enig: 9 ud af 9. 
 
Semestret var tilpas fagligt udfordrende: 
Helt enig eller enig: 8 ud af 9. 
 
De fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om 
semestrets afvikling: 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende: 8 ud af 9. 
 
Det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende: 7 ud af 9. 
Middel: 2 
 
Evaluering af modulet: Coaching og læring i grupper og 
teams  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn:  
Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige 
indhold? 
 
Meget stort eller stort: 8 ud af 9 
Middel: 1. 
 
Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 
Meget stort eller stort: 8 ud af 9 
Middel: 1. 
 
Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen 
(forelæsninger, øvelser, opgaver m.m.)? 
Stort: 7 ud af 9. 
Middel: 1 
Lille: 1 
 
Hvordan vurderer du dit udbytte af projektarbejdet? 
Meget stort eller stort: 8 ud af 9 
 
Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på modulet?  
Meget stort eller stort: 7 ud af 9 

Underviserne vil 
blive mindet om at 
sikre, at der både 
bliver tid til at 
gennemgå det 
forberedte stof og 
tid til 
spørgsmål/dialog 
undervejs eller 
efterfølgende. 
 
 



 

 3 

Middel: 2 
 
Samarbejdet med vejlederen fungerede godt 
Enig eller helt enig: 6 ud af 9 
Hverken-eller: 2 
Uenig: 1 
 
Der var god støtte at hente i vejledningen i forhold til det 
metodiske:  
Helt enig eller enig: 6 
Hverken eller: 1 
Uenig: 1 
 
Der var god støtte at hente i vejledningen i forhold til det 
teoretiske:  
Helt enig eller enig: 7 ud af 9 
Hverken eller: 1 
Uenig: 1 
 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Der var god støtte at 
hente i vejledningen i forhold til arbejdsprocessen: 
Helt enig eller enig: 6 ud af 9 
Hverken eller: 2 
Uenig: 1 
 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets 
faglige indhold? 
6 ud af 9 
Hverken eller: 3 
 
Evaluering af: Videnskabsteori og metode   
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:  
 
Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 
Stort eller meget stort: 5 ud af 9 
Middel: 4 ud af 9. 
 
Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige 
indhold? 
Meget stort eller stort: 4 ud af 9 
Middel: 5 ud af 9. 
 
Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen 
(forelæsninger, øvelser, opgaver m.m.)? 
Meget stort eller stort: 4 ud af 9 



 

 4 

Middel: 5 ud af 9 
 
Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af ugeopgaven? 
Meget stort eller stort: 4 ud af 9 
Middel: 5 ud af 9 
 
Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på modulet? 
Meget stort eller stort: 6 ud af 9 
Middel: 3 
 
Evaluering af: Individuel coaching samtale 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den individuelle coaching 
samtale? 
Stort: 4 ud af 9 
Lille: 4 ud af 9 
Har ikke deltaget: 1 
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E21 
4 
semester  

Semesterevaluering PROF 4. semester E21 
Semesterkoordinator: Jakob Nørlem 
 

I alt har 4 valgt at deltage i undersøgelsen, 7 studerende har 
ikke besvaret undersøgelsen. 
De 4 besvarelser giver en svarprocent på 36 % 
Sidste års svarprocent var på 53 %  

 

 
 
 
 
 
 

  
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede 
rammen om semestrets afvikling (undervisningslokaler, indeklima, 
udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 
 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.                      100% 
 
 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes 
du - på uddannelsen?  
 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.                     100% 
 
 
Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om 
semestrets aktiviteter 
 
Helt enig eller enig.                                                             100% 
 
 
Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var 
planlagt hensigtsmæssigt: 
Helt enig eller enig:                                                             100% 
 
Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til de studerende i 
tilstrækkelig god tid: 
Helt enig eller enig:                                                             100% 
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Min egen arbejdsindsats på semestret var passende: 
Helt enig eller enig:                                                             100% 
 
Semestret var tilpas fagligt udfordrende: 
Helt enig eller enig:                                                                75% 
 
De fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om 
semestrets afvikling: 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende:                       100% 
 
Det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 
Meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende:                       100% 
 
 

5 Mastersemester 
 
Samarbejdet med min vejleder funger ede godt 
Helt enig eller enig:                                                                   
100% 
 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets 
faglige indhold 
Helt enig eller enig:                                                                   50% 
Hverken/eller:                                                                            50% 
 
• Eksamen på Zoom er ikke godt. 

Men det var nødvendigt, så derfor OK. 
• Det var trist men nødvendigt at have eksamen på zoom 

 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine 
forventninger til en masteruddannelse? 
 
I nogen eller høj grad                                                                 
100% 
 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den individuelle coaching 
samtale? 
 
Meget stor/Stort                                                            75% 
Lille                                                                               25% 
 
 
Generelt 
• Mere inddragende undervisning - mindre forlæsning generelt 

og færre forelæsninger med gammelt indhold og gamle 
slides. Mere perspektivering i forelæsning og ikke så meget 
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gentagelse af forberedt stof. 
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Mødereferat udarbejdet af XX, den XX 
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