
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
LOOP – 4. semester – efteråret 2021 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 43 studerende den 5. november 2021 
• Der er blevet rykket 2 gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 10. januar 
• I alt har 18 valgt at deltage i undersøgelsen, 25har ikke besvaret undersøgelsen. 
• De 18 fulde besvarelser giver en svarprocent på 42 % 
• Sidste års svarprocent var på 25 % 

 
 

Baggrundsspørgsmål  
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Professionsbachelor i militær ledelse 
• HD Organisation 

People & Culture Manager 
• Cand mag i Etnografi og Socialantropologi 

Uddannelseschef på Sprogcenter Midt 
• cand. mag 

ledelses og org. konsulent 
• Chef 

Uddannet lærer og diplom i ledelse fra UCN 
• Lang videregående uddannelse. 

Tjenestemand i forsvaret. 
• Læreruddannet, lærer 
• Uddannet tjener og lærer. Efterfølgende diplomuddannelse i ledelse. Er ansat som skoleleder på en 

privatskole. 
• Uddannelse: Cand. Scient. Adm.. 

Nuværende stilling: Leder af en administrativ enhed i en kommune. 
• Antropolog og leder 
• Sygeplejerske 

Nu konsulent på hospitalet 
• Sygeplejersker, diplom i ledelse. Forstander plejehjem 
• Sygeplejerske i det offentlige 
• Sygeplejerske 

Diplom i ledelse  
Nuværende ansættelse: Oversygeplejerske 

• Bachelor i Fysioterapi. 
Fysioterapeut på en klinik i St. Gallen, Schweiz 

• Diplom i erhvervspædagogik  
Selvstændig konsulent 

• Folkeskolelærer 
Skoleleder 

• Bachelor i sygepleje og finansrådgiver. 
Nuværende ansat som Hospitalschef 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan har de fysiske og æstetiske forhold, som danner rammen om semestrets 
afvikling været (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter 
osv.)? 

 



 
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan har det psykiske studiemiljø været – herunder hvordan trives du - på 
uddannelsen? 

 

Evaluering af: Mastersemester  
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter? 

 

 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Online INTRO Seminaret er en god måde at lave intro til semesteret på? 

 

 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Aktiviteterne på semestret understøtter arbejdet med mit Masterprojekt? 

 



 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Jeg har været god til at strukturere min arbejdsindsats indtil nu?  

 

Evaluering af: Mastersemester  
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Semestret frem til nu har været tilpas fagligt udfordrende? 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:    

- Samarbejdet med vejlederen fungerer godt? 

 
 

Benytter du dig af udviklingsdialogforløb i dette semester? 

 

Hvis ja, har du påbegyndt dit udviklingsdialogforløb?  

 

Evaluering af: Udviklingsdialogforløbet 
 



Hvordan vurderer du dit udbytte af udviklingsdialogforløbet indtil nu? 
  

 

 

Evaluering af uddannelsen som helhed: 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
masteruddannelse? 

 

Spørgsmål til din beskæftigelsessituation?  
I dette sidste afsnit spørger vi ind til, om der eventuelt er sket forandringer i din 
beskæftigelsessituation undervejs i studieforløbet - eller om der evt. er forandringer 
på vej.  

- Har du skiftet job undervejs i studieforløbet?  

 

- Har du udsigt til nyt job efter afslutning af din mastergrad?  

 

- Er der sket ændringer i dine ansvarsområder i eksisterende ansættelse? 

 



- Er der sket/forventer du, at der vil ske ændringer i dit lønniveau på baggrund af din 
mastergrad? 

 

 

Kommentarfelt 
Har du forslag til konkrete forbedringer af mastersemestret og uddannelsen generelt 
eller andre afsluttende kommentarer, er du velkommen til at notere dem i rubrikken 
nedenfor: 
 
Tak for din medvirken 
Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
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