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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af master i Datadrevet Organisationsudvikling, 2. og 4. semester, Forår 2022 
 
Dato:    101122 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Anders Kristian Munk - 2. semester 
  Semesterkoordinator Heidi Hautopp - 3. semester 
  Semesterkoordinator Anders Koed Munk – 1. semester 
  Semesterkoordinator Lars Birch Andreasen – 3. semester 
  Koordinator F22 Torben Elgaard Jensen 
   Studienævnsrepræsentant Anja O. Thomassen 
  Uddannelsessekretær Steen Nielsen 
 
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 MDO 2 har generelt gode evalueringer. De studerende er tilfredse med 
udbyttet og undervisningen. 

 

3 MDO 2 har tidligere haft udfordringer med for svært tilgængelig 
litteratur. Dette var et indsatsområde for os i F22, hvilket lader til at 
have givet gode resultater. Vi har fortsat fokus på fremadrettet at 
tilpasse litteraturen i mest tilgængelig og anvendelsesorienteret 
retning. 
 
MDO 2 har tidligere haft udfordringer med flaskehalse på datasprinten. 
De studerende oplevede således tidligere at sidde fast uden at vide 
hvem de kunne få hjælp af eller hvornår. Vi har derfor haft fokus på at 
udvide antallet af tilgængelige undervisere på sprinten betragteligt (1 
underviser på 3-4 studerende), hvilke synes at have haft den ønskelige 
effekt. Vi noterer os fremadrettet, at det kan være en logisitisk 
udfordring af skaffe nok undervisere med digitale metode 
kompetencer, hvis studenterantallet stiger. I så tilfælde kan det bliver 
nødvendigt at afholde sprinten i to hold på forskellige datoer 

Anders Munk 

 
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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Mødereferat udarbejdet af XX, den XX 
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