
 

 1 

Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af master i IT,  4.semester, Efterår 2020 
 
Dato:    12.03 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Dorina Gnaur 
  Vejleder Jan Rosenmeier 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
 
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   
2 Kun 3 studerende har besvaret ud af 5; den ene kun delvis 

De studerende oplever at være velinformeret / neutralt (1-1-1) 
ub 

 ”Aktiviteterne på semestret understøttede arbejdet med mit 
Masterprojekt” – her ligger svarene på enig-neutral-uenig 

Dialog om evt. 
yderligere 
understøttelse?  
(Jan og Dorina) 

Hele 
MIT 

”Jeg er meget positiv over at jeg kunne bruge betydelige elementer 
fra de tre forskellige fagpakker til mit master projekt. Fagpakkerne 
understøtter hinanden på en måde, jeg ikke havde turdet håbe på 
forhånd” 

 

 De studerende opgiver ikke forventninger om/ ændringer i deres job 
situation i løbet af deres master eller som følge heraf. 

 

 ”Det er ikke optimalt at ansøgninger og optagelser foretages på tre " 
måder i tre forskellige systemer på tre forskellige universiteter uden 
den mindste form for integrationer. Det giver unødvendig 
administration for os som studerende” 

Dette kan der pt. 
ikke ændres 

3 … … 
4 - muligheden for at organisere et opponentseminar undervejs? 

- skriveværksted? 
Jan, Dorina 

5   
Mødereferat udarbejdet af Dorina Gnaur, den 12-03-2021 
 
 

                                                 
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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