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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af bachelor i organisatorisk læring,  2. semester, forår 2019 
 
Dato:    27092019 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Anja Thomassen 
   Studienævnsrepræsentant Lone Krogh 
  Studiesekretær Dorte Holmgaard Jensen 
 
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 Læringsteori 
Overvejende tilfredshed med læringsudbyttet 29 % angiver middel, 59% 
stort udbytte, 14% angiver meget stort 
 
Stoffets sværhedsgrad findes passende – i kommentarerne er det 
nævnt, at modulet er lidt forvirrende og at sammenhængen kan 
tydeliggøres. Nogle undervisningsgange er mere ”i øjet” end andre. 
 
63 % udtrykker, at samarbejdet med vejleder har fungeret godt, mens 
22 % mener at samarbejdet med vejleder ikke har fungeret godt. Der er 
dog kun en kvalitativ kommentar omkring vejledersamarbejdet. 
Kommentaren retter sig imod oplevelsen af, at vejleder har været 
mindre engageret end forventet. 
 
Viden, Innovation og Samfund 
Det faglige udbytte fordeler sig med: 22 % middel, 41% stort og 37% 
meget stort. 
89% finder stoffets sværhedsgrad passende 
70% finder eksamensformen passende mens 11% er uenig i at 
eksamensformen er passende. 
De studerende udtrykker stor tilfredshed med underviser, men en 

 

                                                 
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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undring går på det store fokus på redegørelse for modeller. Modellerne 
kan blive noget abstrakte og ukonkret. 
 
Organisationsteori 
Det faglige udbytte fordeler sig med: 37 % middel, 37 % stort, 19 % 
meget stort, mens 7 % siger lille udbytte. 
Overvejende tilfredshed med case som eksamensform. Giver udtryk for, 
at de i begyndelsen synes det var vanskeligt at koble samarbejdet med 
virksomheden med det faglige stof. 
En kommentar retter sig imod, at baggrundsstoffet var vanskeligt, men 
at niveauet i undervisningen var anderledes. Undervisers tilgang har 
været at gøre det vanskelige materiale mere tilgængelig i 
undervisningen.  

3 Med afsæt i evalueringen fra 2018 er modulet i organisationsteori, i 
F2019 rykket tidligere frem på semestret. Der har været tilfredshed hos 
de studerende med dette. 

 
 
 
 
 
 

4 Punkterne for dette semester vil blive inddraget i planlægningen af 
F2020. Fra F2021 vil der komme en ny studieordning. 
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Mødereferat udarbejdet af Anja Thomassen, den 27092019 
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