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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 

Evaluering af Organisatorisk Læring, 5. semester, Efteråret 2021 
 
Dato:    14. marts 2022 kl. 11.00 – 12.00 i lokale 2.107 
 
Til stede:  Nikolaj Klee, uddannelseskoordinator  
  Ole Ravn, studienævnsrepræsentant  
  Mogens Sparre, semesterkoordinator  
  Elisabeth Lolle, underviser 
  Hanne Vorre, studiesekretær  
 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
4. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
5. Eventuelt 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

 
- Dato tilgår. 

  

 

2 - Semestret var generelt præget af semesterkoordinators sygdom. 
Men, derudover blev semestret afviklet efter planerne.  

- 14 ud af 43 har svaret (Måske pga. uddannelseszooms nye 
undersøgelse). 

- På semestret har vi tradition for løbende evaluering ifm. selve 
undervisningen. De fleste undervisningsgange starter således med et 
”Siden sidst” punkt.  

- Modulet om globale elementer var præget af undervisere ”udefra”. 
De studerende har kommenteret, at nogle af disse ikke helt forstod 
hvad det var for en uddannelse, som undervisningen foregik på. På 
mødet var vi enige om, at dette nok er et ganske almindeligt vilkår 
på universitetet. På mødet var vi dog enige om, at også på det nye 
5.semester vil vi genoverveje balancen imellem de kendte ”faste” 
undervisere og ”gæsteoptrædende” undervisere. Der vil og bør være 
begge dele.  

 

 

3 - Dette 5. semester blev afviklet for sidste gang på den ”gamle” 
studieordning. Der er ved at blive udviklet et nyt 5.semester.  

- Fra sidste semesterevaluering var det særligt det globale modul som 
fik kritik. Dette modul afvikles ikke fremadrettet.  

 

 
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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4 - På det nye 5.semester vil vi belært af erfaringerne fra dette 
semester have fokus på ovennævnte balance imellem faste 
undervisere og gæsteforelæsere. 

- Erfaringer fra tidligere peger på, at det er godt at lave 
introduktionsarrangementer til nye semestre. På mødet blev vi 
derfor enige om at foreslå, at der på det igangværende 4.semester 
indarbejdes et introduktionsarrangement om det kommende nye 
5.semester, allerede nu i foråret. Det skal besluttes på kommende 
koordinatormøde 8/4-2022. 

- Mogens Sparre og Nikolaj Klee skal fra april 2022 deltage i et 
udviklingsarbejde om digitalisering og læring, hvilket vi forventer vil 
kunne passe godt med, at der også igangsættes et nyt modul på det 
kommende 5.semester, som netop handler om IT-ledelse og 
digitalisering.  
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Mødereferat udarbejdet af Nikolaj Klee, den 24/3-2022. 
 


