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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
MLP – 1. semester – foråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 33 respondenter den 29. juni 
• Der er blevet rykket to gange 
• I alt har 19 valgt at deltage i undersøgelsen, 14 har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 19 fulde besvarelser giver en svarprocent på 58 % 
• Sidste års svarprocent for samme semester var 54 %  

 

Baggrundsspørgsmål 
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Klinisk sygeplejespecialist og klinisk underviser. Jeg er uddannet anæstesisygeplejerske 
• ph.d., selvstændig 
• Bygningskonstruktør Ansat som pædagogisk konsulent på erhvervsskole 
• Folkeskolelærer  
• Sygeplejerske på Kolding Sygehus 
• Undervier / adjunkt 
• Sygeplejerske Diplom i erhvervspædagogik 
• Uddannet anæstesisygeplejerske arbejder som klinisk vejleder på AUH 
• sygeplejerske med speciale uddannelse indenfor intensivsygepleje fungerer nuværende i en underviserstilling 
• Socialrådgiver, supervisor samt diplomuddannelse i pædagogisk vejledning m.v..Jeg er ansat i en privat 

virksomhed som konsulent, der tilbydes diverse ydelser til kommunerne indenfor det sociale område. 
• Sygeplejerske med specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje. Sygeplejerske.  
• Står for introduktion og oplæring af nyansatte kolleger i min afdeling 
• Farmaceut Sygeplejerske  
• Lærer på privatskole Pædagogisk diplom - engelskvejleder 
• Sygeplejerske uddannelses og udviklingskonsulent i kommunalt regi 
• Jeg har en bachelor i sygepleje en specialuddannelse som anæstesisygeplejerske og er ansat som 

uddannelses ansvarlig sygeplejerske som kræver med master, derfor læser jeg på AAU 
• Uddannet professionsbachelor i sygepleje 2003 og ansat som sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital, 

med særlig funktion for uddannelse og undervisning. 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse 
velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig undervejs velinformeret af 
uddannelsens orientering om justerede aktiviteter under COVID-digitaliseringen af 
semestret 
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Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   
Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

Sæt kryds 
Hvilke typer af digital undervisning på semestret deltog du i? 

 

 
Hvordan vurderer du dit udbytte af de digitale undervisningsaktiviteter?  

 

Sæt kryds 
Angiv det primære medie for vejledningen 

 

Indgik skriftlig elektronisk feedback på opgavetekster som en del af vejledningen? 
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Angiv din grad af tilfredshed 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den digitale/telefoniske vejledning? 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn:    
Uddannelsens digitale tilbud har kunnet kombineres med de ændrede arbejdsvilkår, 
som COVID-19 resulterede i på din arbejdsplads 

 

Hvordan var de digitale og tekniske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling af den digitale undervisning på Seminar 2 og Seminar 3? 

 

 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - i 
uddannelsesforløbet? 
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Deltog du i digital mundtlig eksamen ved semestrets afslutning (dvs. online mundtlig 
eksamen via eksempelvis platformen Zoom)?  

  
 

Hvad er din anbefaling? 
Hvilken mundtlig eksamensform vil du foretrække på uddannelsen? 

 

 

Evaluering af modulet: Læringsteori, Videnskabsteori og Metode I 
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn  

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 

 

 - Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 
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- Hvordan vurderer du din egen indsats i forhold til modulet? 

 
 

Evaluering af modulet: Organisatorisk Læring 
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vil du overordnet vurdere dit 
udbytte af modulet? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

- Hvordan vurderer du din egen indsats i forhold til modulet? 
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