
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Læring og Forandringsprocesser, København - 9. semester – efteråret 2019 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 68 respondenter den 24. januar 2020 
• Der blev udsendt en rykker den 31. januar. 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 18. februar 2020 
• I alt har 39 valgt at deltage i undersøgelsen, 29 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 
• De 39 fulde besvarelser giver en svarprocent på 57 %.  
• Sidste års svarprocent på samme semester var på 46 % 

 

Evaluering af semestret generelt: 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af semestret? 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:  

- Semesterets fag virkede overordnet relevante (praksisprojekt, portfolio)  

 

 - Semestret levede op til mine forventninger 

 

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis 
Hvordan vil du overordnet vurdere: 
  - Dit faglige udbytte af modulet 

 



Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: 
  - Min egen arbejdsindsats var passende 

 

  - Undervisningen i samspil med teori og praksis var relevant for praksisprojektet 

 

 - Jeg forberedte mig til undervisningen ved at læse tekster og besvare spørgsmål til 
teksten 

 

  - Samarbejdet med min vejleder fungerede godt 

 

  - Jeg deltog i fællesvejledning, og det fungerede godt 

 

  - Samarbejdet med mit praksissted fungerede godt 

 



  - Det fungerede godt for mig at arbejde sammen med en anden om praksisprojektet 
(hvis du arbejdede alene, angiv ”ved ikke”) 

 

  - Det fungerede godt for mig at arbejde alene (hvis du arbejdede i gruppe angiv ”ved ikke”) 

 

  - Eksamensformen fungerede godt 

 

Evaluering af praksisforløbet: 
Praksisforløbets længde: - Hvordan var længden målt i fultidsarbejde i din 
praksisperiode? 

 



Angiv typen af din praksiskontekst 

 

Angiv typen af din praksiskontekst - Andet? Hvilket? 
• Konsulentvirksomhed 
• International virksomhed 
• NGO 
• NGO 
• Frivillig forening 
• Konsulentvirksomhed 
• Medicinal virksomhed 
• Konsulentvirksomhed 
• Fagbevægelsen undervisning af tillidsvalgte 
• Medicinalvirksomhed. Learning & Development-afdeling. 
• konsulentfirma 
• Event 
• To politisk styrede organisationer (en styrelse og et departement) 
• FInans / Danske Bank 
• Museum 
• Idrætsforening 
• Odensekommunes ungdomskoler 
• Kommunalt sundhedsområde 
• Privat global virksomhed (ansat i HR) 

Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser) 

 

Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser) - Andet? 
Hvilke? 

• Analysearbejde 
• Optimering af projektforløb 
• Forskningsarbejde 
• Forandringsarbejde for konsulentvirksomhed og workshop 
• Organisatorisk udvikling 
• Projekledelse og digital læring 
• Eget projekt med interview, observation, analyse og rapport aflevering. 
• desuden intern forandringproces i firmaet der endte i en workshop med konsulenterne 
• Alt muligt i forbindelse med arbejde i event 
• Change Agent 



• Forskning og undervisning 
 

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori 
og praksis 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige  og personlige udbytte af modulet 
som helhed 

 

 
- Niveauet af din egen forberedelse til SUS-samtalerne 

 

Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit udbytte af SUS-samtalerne? 

 

Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit udbytte af undervisningen i portfolio? 

 



Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit eget arbejde med portfolioopgaven? 

 

Kommentarfelt 
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