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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), 3. semester, Forår 2022 
 
Dato:    14.-11.-2022 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Lone Hersted 
  Semesterkoordinator Jakob Nørlem 
  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 
 
 

 
Forslag til dato for næste møde udsendes af studiesekretær. 
  

 
Maj-Britt Skovhus 

2 Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede 
semesterevaluering 
 
PROF 3. semester 
Semesterkoordinator: Lone Hersted 
 
8 ud af 12 har besvaret Survey Exact undersøgelsen. 
Dette giver en svarprocent på 67. 
 
75% svarer, at det psykiske studiemiljø har været tilfredsstillende eller 
meget tilfredsstillende.  
13% (1 deltager) svarer middel 
13% (1 deltager) svarer utilfredsstillende 
 
Der var spændinger i en af studiegrupperne, hvilket forklarer 
svarprocenten. 
Det var endvidere svært for nogle af de studerende at etablere en aktiv 
studiegruppe udenfor seminarerne.  

 

 
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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Det skyldes formodentlig manglende tid og overskud (og måske til dels 
også manglende social ansvarsfølelse) fra de studerendes side. 
 
Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen og projektarbejdet. 
Ligeledes mener alle, bortset fra 1, at der var god støtte at hente i 
vejledningen, og at samarbejdet med vejleder fungerede godt. 
Alle, bortset fra 1, mente at eksamensformen fungerede 
hensigtsmæssigt. 
 
I 2 af besvarelserne har vedkommende ikke fået booket en individuel 
coachsamtale. 1 skriver, at han/hun ikke har haft tid til det, men at 
han/hun ville gøre det efterfølgende. 
 
En af de studerende er ordblind og skriver, at det har været vanskeligt 
at finde litteraturen på Nota eller som e-bøger, hvor man som ordblind 
kan få læst teksten op. 
Ikke alle tekster er tilgængelige som e-tekster, hvor man kan få læst 
teksten op, navnlig ikke de ældre tekster eller tunge, videnskabelige 
tekster på engelsk. Dette problem har vi desværre ikke ressourcer til at 
løse umiddelbart. 
 

3 Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer på 
seminarerne: 
 
De studerende giver udtryk for, at de bliver lyttet til, og at deres ønsker 
til undervisningens indhold og form i høj grad bliver imødekommet. 
De studerende er godt tilfredse med koordineringen af semestret. 
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Mødereferat udarbejdet af XX, den XX 
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