
 

 1 

Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 

Evaluering af master i Læreprocesser, 1. semester, Forår 2019 
 
Dato:    9. oktober 2019 
 
Til stede:  Semesterkoordinator KEA 
  Studienævnsrepræsentant Line Revsbæk 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
 
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 
 
 

 
 
  

 

2 Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact 
spørgeskemaundersøgelsen) 
 
Evalueringsskemaet er udsendt til 36 respondenter den 22. august 2019. 
Der er blevet rykket to gange. I alt har 19 valgt at deltage i undersøgelsen, 1 
studerende har besvaret delvist, 15 har ikke besvaret undersøgelsen.  
De 19 fulde besvarelser giver en svarprocent på 54 % Sidste års 
svarprocent for samme semester var 72 %  
 
Læringsteori 
- Udbytte: De fleste svarer at de har haft enten meget stort og stort, og 

nogle svarer middel udbytte af semesterets undervisning 
- Udbytte af eksamensopgaven: Den overvejende del svarer, at de har 

haft enten meget stort og stort udbytte af eksamensopgaven, og en 
andel svarer, at de har haft middel udbytte  

- Samarbejde med sparringspartner: Størstedelen er enige i, at 
samarbejdet med sparringspartneren er godt og at de oplevede god 
støtte i opgavesparring, med nogle enkelte kommentarer der lev 
overvejet på mødet 
 

Kommentarer 
- Det er vigtigt, at oplægsholderne tænker deres oplæg sammen med 

modulets aktiviteter og indhold, dette har alle fokus på, og det vil også 
være gældende fremadrettet 

 

 
 
 
Svarprocenten søges 
bedret (KA/LB) 

                                                 
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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Organisatorisk læring 
- Udbytte: Den overvejende del svarer at de har haft enten meget stort 

og stort, og mindre andel svarer at de har haft middel udbytte  
- Fagligt udbytte: Den overvejende del svarer, at de har haft enten meget 

stort og stort udbytte, og en mindre andel svarer at de har haft middel 
udbytte 

- Oplevelse af udbytte af samarbejde med vejleder: Den overvejende del 
svarer at de har haft enten meget stort og stort udbytte af samarbejdet 
med vejleder, en mindre andel svarer, at de har haft middel udbytte 
 

Generelt 
- Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, at holdene består af både 

enkeltfagsstuderende og af ’stamholdet’, der læser begge moduler 
 
Kommentarer 
- Lokalerne på AUB har varierende størrelse, der er opmærksomhed på 

lokalers kapacitet (også) fremadrettet, i F20 er vi stadig på AUB 
 
 

3 Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
 
Punkter i referatet fra sidste års møde blev gennemgået og der er fulgt op 
på dette. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret: 
 
Det fungerer godt, at semesterkoordinatoren er til stede begge 
seminardage. 

 
 
LB/KA 
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6 Koordination F20 

 
Semesterkoordinator: Lars Bang (LB) 
Karen er ’vikar’ for Lars i semesterets første del 
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Mødereferat udarbejdet af KEA, den 9. oktober 2019 

 
 


