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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
PROF – 2. semester – efteråret 2021 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 28. januar 2022 
• Der er blevet rykket to gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser den 22. februar 
• I alt har 9 valgt at deltage i undersøgelsen, 6 har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 9 besvarelser giver en svarprocent på 60 % 
• Sidste års svarprocent for samme semester var 69 % 

 
 
Kommentarfelt   
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• bachelorudannet ansat som chef 
• cand mag i dansk og mediefag + gymnasielærer 
• Sygeplejerske  

konsulent 
• kandidat 
• Socialrådgiver. Fagkonsulent. 
• Pædagog 

Diplom i pæd psyk 
• Bachelor og Diplomuddannelse fra Hæren. Global sikkerhedschef for Nordea (ansat af ISS) 
• Læge, ph.d 

Lægerfaglig direktør 

 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse 
velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

- Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt 
hensigtsmæssigt 
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- Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til de studerende i tilstrækkelig god tid 

 

- Min egen arbejdsindsats på semestret var passende 

 

- Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)?  

 

Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske og æstetiske studiemiljø - beskriv 
da så konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller 
de forbedringsforslag du har:  

 
 



3 
 

Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 

 

Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det psykiske studiemiljø - beskriv da så 
konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller de 
forbedringsforslag du har 
 

Evaluering af modulet: Coaching og læring i grupper og teams  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn  

- Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige indhold? 

 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet?  

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, 
øvelser, opgaver m.m.)? 
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Evaluering af modulet: Coaching og læring i grupper og teams  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn  

- Hvordan vurderer du dit udbytte af projektarbejdet? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på modulet?  

 

Samarbejdet med vejlederen fungerede godt 

 

- Der var god støtte at hente i vejledningen i forhold til det metodiske  

 

- Der var god støtte at hente i vejledningen i forhold til det teoretiske  
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Evaluering af modulet: Coaching og læring i grupper og teams - Vejledning 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Der var god støtte at hente i vejledningen i 
forhold til arbejdsprocessen 

 

 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold? 

 

 

Evaluering af: Videnskabsteori og metode   
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn  

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens faglige indhold? 
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- Hvordan vurderer du dit udbytte af aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, 
øvelser, opgaver m.m.)? 

 

- Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af ugeopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats på modulet? 

 
 
 
 

Evaluering af: Individuel coaching samtale 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den individuelle coaching samtale? 

 

 

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