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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 

Evaluering af Organisatorisk Læring, 6. semester, Foråret 2022 
 
Dato:    10. oktober 2022 kl. 14.30 – 15.30 i lokale 1.202 
 
Til stede:  Nikolaj Klee, uddannelses-, semester og modulkoordinator 
  Ole Ravn, studienævnsrepræsentant  
  Mogens Sparre, semester- og modulkoordinator    
  Line Revsbæk 

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 
 
 

Det er af afgørende betydning at vi arrangerer næste møde og følger op 
umiddelbart efter eksamen. En besvarelsesprocent på  27 % /( 11 ud af 41) 
er langt fra ønsket. Lidt underligt er der henholdsvis 12 og 13 besvarelser 
under flere punkter !!!!!   

Studienævnet 

2 9 ud af 13 har svaret at udbyttet med afgangsprojektet har været stort 
eller meget stort, og sammenholdt med at 10 ud af 12 har svaret at 
samarbejdet med vejleder har været ’Meget tilfredsstillende’ er flotte 
tilbagemeldinger. 
Der er mange positive kvalitative udsagn om at det har været et 
velgennemført semester, med stor fokus på de studerendes individuelle 
behov for såvel undervisning som vejledning. 
 
Generelt om ’Evaluering af uddannelsen som helhed’ siger 12 ud af 12 at 
forventningerne til en bacheloruddannelse er opfyldt i høj grad (5 stk) og i 
nogen grad (7 stk). Desværre er besvarelsesprocenten ikke af en sådan 
validitet at vi kan tillægge besvarelsen en afgørende betydning. 
 
Udvalgt kommentar; ·  
Dejligt, at man oplever, at kompleksitetsniveauet stiger, og man på den 
måde hele tiden bygger oven på. Jeg har manglet lidt mere fokus på 
forskellige måder at anskue den videnskabsteoretiske del, da vi i høj grad 
har fokuseret på fænomenologi 
 

Det gode arbejde skal 
fastholdes af 
Studienævnet 

 
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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3 Ved sidste semesterevaluering var der udsagn om at vi ramte lidt ved siden 
af med de undervisningsgange vi afholdte på 6. semester, hvorfor vi denne 
gang lagde op til de studerende at de selv skulle være medbestemmende 
på såvel omfang som indhold af de moduler vi afviklede. Det har givet 
mere plads til at afsætte ressourcer til vejledningen, og det er blevet taget 
særdeles godt imod. 
   

 
 
 
 
 
 

4 Det er vigtigt at en fremtidig ny semesterkoordinator er opmærksom på at 
6. semester med stor fordel kan involvere de studerende i 
tilrettelæggelsen, og at der gøres brug af vejledere som kan skabe den 
nødvendige tryghed for de studerende.  
 
På 6.semester har det altid været et princip, at de mest erfarne vejledere 
skulle bruges her, hvilket vi i foråret 2022 har været udfordrede på, pga. 
bemandingssituationen. Det er vigtigt for os at understrege, at forsat 
succes fremover vil være afhængig af en udbedring af bemandings-
situationen.” 
 

 
Studienævnsrepræsentant 
 
 

5 Der skal iværksættes foranstaltninger der sikre en bedre svarprocent.  
Mødereferat udarbejdet af Nikolaj Klee og Mogens Sparre, den 11. oktober 2022 
 


