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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af DUIT, Datadrevet Udvikling af IT Understøttet Arbejde, forår 2022 
 
Dato:    24.8.22 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Jan Rosenmeier 
   Studienævnsrepræsentant Anja Overgaard Thomassen 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
 
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 
 
 

Generelt – ud af 16 respondenter har kun 7 meldt tilbage 
trods to rykkere – det svarer til 44%. 
Vigtigheden af at evalueringerne besvares vil blive pointeret af 
koordinator overfor de studerende.  

Fagansvarlige 
koordinator følger 
op  

2 Der er generelt rigtig gode tilbagemeldinger, som ikke kræver 
opfølgning: 

• Alle respondenter følte sig velinformerede  
• En enkelt uenig i at tidsmæssige placering og udstrækning var 

planlagt hensigtsmæssigt 
• 6 var helt enige/enig i at eksamensplaner var meldt ud i tilpas 

tid – en uenig  
• ALLE melder tilpas fagligt niveau  
• Alle melder tilfredsstillende/meget tilfreds med psykisk niveau  
• Fagligt udbytte af fagligt indhold – alle melder meget stort eller 

stort pånær en, der melder middel udbytte  
• Alle melder samlet meget stort eller stort udbytte pånær en, 

der melder middel.  
• Alle pånær 2 melder meget stort eller stort udbytte af 

aktiviteter  
• Alle pånær en melder at de er helt enige eller enige i at 

samarbejde med vejleder fungerede godt – en enkelt melder 
hverken/eller 

 

Ingen opfølgning 

 
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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3 Der udtrykkes stor tilfredshed generelt, men der er også nogle 
budskaber i kommentarfelterne, som kalder på opmærksomhed og 
handling fremadrettet. Samlet set er det meget tilfredsstillende. 
 
Der udtrykkes generelt positive temaer omkring undervisere og 
koordinators tilstedeværelse, som binder modulet sammen.  
Der fremhæves både stor viden, karisma, dybde og praksiserfaring, 
således temaer bliver anvendelige og undervisningen fuld af 
energi. 
 
Der kommer også nogle forbedringsforslag, hvoraf følgende 
gribes: 

• Der skal indgå et fysisk modul mere omkring 
organisationsdelen 

• Organisationstemaer skal introduceres tidligere, så 
opgaveskrivning kan påbegyndes tidligere og på den måde 
bindes bedre sammen tidligere 

• Det undersøges om tiden i gruppearbejde kan styrkes med 
mere fysisk fremmøde 

 
Samlet set er vurderingen meget tilfredsstillende især set i lyset af, 
at det er første gennemløb. 
 
Der afsættes tid til at indarbejde forbedringer inden forløbet 
gentages. Det vil ske i forbindelse med planlægningen og 
koordineringen af næste runde. 
 
 

Fagansvarlige 
koordinator følger 
op  
 

Mødereferat udarbejdet af faglig koordinator d. 26.8. 
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