
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg 
10. semester – foråret 2022 
 
Om evalueringsundersøgelsen 
Evalueringsskemaet er udsendt til 65 studerende den 20. juni 2022. Der er blevet rykket to gange. 
Målingen blev lukket for besvarelser d. 22. september.   
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 % 
Sidste års svarprocent var på 31 %. 
 
 

Evaluering af dit specialesemester: 
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af semestret? 

 

: - Aktiviteterne på semestret understøttede mit specialearbejde 

 

- Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats 

 

- Vejledningen fungerede godt 

 



Evaluering af dit specialesemester: 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:  

- Eksamensformen var hensigtsmæssig (hvis du endnu ikke har været til eksamen 
angiv "ved ikke") 

 
 
 

Evaluering af semestrets videokonferencebaserede aktivitet: 
Hvor har du/I brugt videokonference på dette semester? - I undervisningen (som i 
oplæg, plenum dialog, gruppe præsentationer) 

 

- I vejledningen (individuel eller gruppe/klynge vejledning) 

 

- Imellem studerende (projekt, øvelse og gruppearbejde) 

 

Evaluering af semestrets videokonferencebaserede aktivitet: 
Hvordan har videokonference fungeret på dette modul? 



1 = godt - 5 = dårligt 
  - I undervisningen (som i oplæg, plenum dialog, gruppe præsentationer) 

 

 - I vejledningen (individuel eller gruppe/klynge vejledning) 

 

 
  - I mellem studerende (projekt, øvelse og gruppearbejde) 

 

Evaluering af uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
kandidatuddannelse? 

 
• . 

 



Evaluering af uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til kandidatuddannelsens forventninger 
og krav til dig som studerende? 

 
 
 

Evaluering af uddannelsen som helhed 
Uddannelsen har på en passende måde understøttet de studiesociale aspekter af 
uddannelsen? 

 

 
Hvilket job ønsker du at få med din kandidatuddannelse i IT, Læring og 
Organisatorisk Omstilling? 

• UX designer, Product Designer, Digitaliseringskonsulent, projekt ledere og underviser på gym niveau eller 
derover. 

• Implementeringskonsulent 
• IT-konsulent i den private sektor.  

 
At arbejde med bindeleddet mellem IT og forretning.  
 
Arbejde med IT-udvikling.  
 
En agil rolle: Scrum master, Product owner osv. 

• Produktudvikling af digitale produkter der støtter menneskelig udvikling. 
 
Digitaliseringskonsulent 

• Det har været så hektiske stressende, at jeg først lige skal på den anden side, så det ved jeg ikke endnu. 
• Et job, der gør en forskel og giver minimum 40.000kr om måneden. 
• Har fået job som Junior solution architect 
• It-relevante job 
• Jeg har fået en graduate stilling som ERP solution arkitekt 
• Jeg ved det ikke, beklager. 
• Projektleder, udviklings konsulent, ledelse eller andet forandringsarbejde 

 

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse? 
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