
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Evaluering af fagpakken IT-forandringsagenten 
Efteråret 2020 - Master i IT  
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 28 studerende den 15/12-20 
• Der er rykket to gange – den 4. og den 29. januar 
• I alt har 18 valgt at deltage i undersøgelsen, 10 har ikke besvaret undersøgelsen 
• De 18 besvarelser giver en svarprocent på 64 % 

Baggrundsspørgsmål  
Kommentarfelt  
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Titel Lægesekretær og diplom i offentlig administration og forvaltning. 
Nuværende ansættelse:Teamleder 

• Udd.baggrund: Diplom i it-projektledelse Job: Senior IT Consultant 
• IT Diplom fra ITU og ansat som CTO 
• Tidligere valgfag 2 stk. i henhold til Master i Organisation 
• Cand.Scient.Adm Chefkonsulent 
• Lærer Pædagogisk IT-koordinator 
• Cand. mag i medievidenskab og kunsthistorie. Webkonsulent 
• Sundhedsfaglig - Udviklings- og kvalitetskoordinator 
• HD-O og ansat som IT arkitekt 
• HD og fuldtid 
• Proffessionsbachelor - officer i Forsvaret. account manager / informationssikkerhedsofficer. 
• Cand.Merc. It forretningskonsulent 
• Digital konceptudvikler Projekt og Portefølje Specialist 
• Cand, merc, / IT-chef 
• Teknisk officer, it-sikkerhedsrådgiver, 
• Maskinmester - IT Process Konsulent 
• Har en Kandidat uddannelse og arbejder som konsulent 

Evaluering af: Fagpakken/enkeltfaget generelt  
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig fra fagpakkens/enkeltfagets 
begyndelse velinformeret om  aktiviteterne på uddannelsen? 

 

- Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt 
hensigtsmæssigt? 

 



- Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til de studerende i tilstrækkelig god 
tid? 

 

- Min egen arbejdsindsats på fagpakken/enkeltfaget var passende? 

 

- Fagpakken/enkeltfaget var tilpas fagligt udfordrende? 

 

Evaluering af: Fagpakken/enkeltfaget generelt  
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om 
fagpakkens/enkeltfagets afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, 
værksteder, pausefaciliteter osv.)? 

 



 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 

 

Angiv hvilke af nedestående enkeltfag du har deltaget i:  

 

Evaluering af: It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil - 
Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige indhold? 
 

 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af enkeltfaget? 

 



- Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, 
øvelser, opgaver)? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på enkeltfaget? 

 

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt?  

 

- Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til enkeltfagets faglige indhold? 
 

 

Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats? 
 

 
 



Evaluering af: Forandring af arbejdsfællesskaber – it-medarbejderens håndtering af 
læring og forandring i organisationen - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
undervisningens faglige indhold? 

 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af enkeltfaget? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, 
øvelser, opgaver)? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på enkeltfaget? 

 

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt?  

 



- Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til enkeltfagets faglige indhold? 

 

- Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats? 

 

Evaluering af: Forandringer af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet 
med it-projekter - Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige 
indhold? 

 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af enkeltfaget? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, 
øvelser, opgaver)? 

 



- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på enkeltfaget? 

 

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt?  
 

 

- Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til enkeltfagets faglige indhold? 

 

- Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats? 

 

 
  
Tak for din medvirken 
Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
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