
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Evaluering af fagpakken IT-Lederen 
Foråret 2020 - Master i IT  
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 9 studerende 
• I alt har 5 valgt at deltage i undersøgelsen, 3 har ikke besvaret undersøgelsen, mens 1 har 

besvaret delvist. 
• De 5 fulde besvarelser giver en svarprocent på 56 % 

 

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

• Bachelorgrad i informationsvidenskab, IT projektleder 
• Phd, projektleder, softwareudvikler 
• Cand.soc. IT-leder 
• Datamatiker + Master brobygningsforløb 

Scrum master 
• it-chef. 

EFG-uddannelse, Diplom i offentlig administration, 

 

Evaluering af: It-lederen generelt  
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig begyndelsen velinformeret om 
aktiviteterne på uddannelsen? 

 

Evaluering af: It-lederen generelt  
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og 
udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt? 

 



Evaluering af: It-lederen generelt  
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Min egen arbejdsindsats var passende? 

 

Evaluering af: It-lederen generelt  
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Studieaktiviteternes var tilpas fagligt 
udfordrende? 

 

Evaluering af: It-lederen generelt  
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
 
 
 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om afviklingen 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 
  

 

 
  



Evaluering af: It-lederen generelt  
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 

 

Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det psykiske studiemiljø - beskriv da så 
konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller de 
forbedringsforslag du har 

Evaulering af: It-lederen i praksis - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
undervisningens faglige indhold? 
 

 

Evaulering af: It-lederen i praksis - Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i 
undervisningen (forelæsninger, øvelser, opgaver)? 
 

 

Evaulering af: It-lederen i praksis - Hvordan vurderer du udbyttet af din egen 
indsats? 

 



Evaulering af: It-lederen i praksis - Samarbejdet med min vejleder fungerede godt?  
 

 

Evaulering af: It-lederen i praksis - Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats? 
 

 

Kommentarfelt 
Har du forslag til konkrete forbedringer eller andre afsluttende kommentarer, er du 
velkommen til at notere dem i rubrikken nedenfor: 
Undersøgelsen er slut, når du har trykket ”afslut” 
  
Tak for din medvirken 
Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
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