
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Evaluering af fagpakken Online Ledelse 
Efteråret 2019 - Master i IT  
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 13 studerende den 12. december 2019 
• Der er blevet rykket den 20. december og den 7. januar 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 17. januar 2020 
• I alt har 11 valgt at deltage i undersøgelsen, 2 har ikke besvaret undersøgelsen  
• De 11 fulde besvarelser giver en svarprocent på 85 % 

 

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

• datamatiker 
• mellem lang udd. 
• Grifiker og pba innovation og entrepreneurship. Jeg er ansat som E-læringskonsulent i Region Midtjylland 
• HA-Almen/HDO 

Senior Proces Konsulent 
• HDO 
• Master in computer vision 
• Oprindeligt læreruddannet. Mange års erhvervserfaring med læring. Nuværende ansættelse i IT-virksomhed 
• Datamatiker. IT mellemleder i medicinal branchen 
• Cand.scient. + Konsulent i det private 
• Uddannet officer fra Søværnet. Arbejder som chef for dansk missionsnetværk 

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

 

 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og 
udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt 

 



 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til 
de studerende i tilstrækkelig god tid 

 

 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Min egen arbejdsindsats på fagpakken var 
passende 

 

Hvordan vurderer du fagpakkens faglige niveau? 

 

Evaluering af de fysiske rammer  
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om fagpakkens 
tilstedeværelses seminarer (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, 
pausefaciliteter osv.)? 

 



Hvordan var de online forhold, som dannede rammen om fagpakkens online 
seminarer (brug af videokonference sessioner)? 

 

Hvordan var de online forhold, som dannede rammen om fagpakkens online møder 
mellem studerende og vejleder? 

 

Hvordan var de online forhold, som dannede rammen om fagpakkens online møder 
mellem studerende? 

 

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

 



Evaluering af det faglige udbytte af fagpakken 
Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige indhold? 
 

 

Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af fagpakken? 

 

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

 

Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på uddannelsen? 

 

Vejledning og eksamensform 

Samarbejdet med min vejleder fungerer godt 

 



Eksamensformen med et projekt og mundtlig eksamen virker hensigtsmæssig i 
forhold til fagpakkens faglige indhold (spurgt før eksamen)
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