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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af kandidat i IT, Læring og Organisatorisk Omstilling,  10. semester, Efterår / forår 2020 
 
Dato:    29. september 2020 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Bente Meyer 
  Eva Brooks 
   Studienævnsrepræsentant Steen Nielsen, Bente Meyer 
  Studiesekretær 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 
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2 13 studerende har gennemført evalueringen, svarende til 24%. Dette er 
en meget lav svarprocent, dog højere end sidste års 16%. 
66 % angiver at de har haft meget stort, stort eller middel udbytte af 
semestret, 33% at de har haft lille eller meget lille udbytte. 
28% er enige eller meget enige i at aktiviteterne på semestret har 
støttet deres specialearbejde, 43% uenige og 29% ved ikke. Dette 
uddybes i kommentarerne i og med at nogle studerende har oplevet at 
prioriteringer omkring undervisning ift bla videnskabsteori har været 
uklare. Nogle studerende har kommentarer til gruppearbejde og deres 
rolle i dette 

 

3  Specialesemestret er et meget selvstyret semester hvor det er 
vanskeligt at engagere de studerende i fælles aktiviteter, herunder 
fælles undervisning. Vi har arbejdet med det ift at tilbyde mere 
skræddersyede tilbud til de studerende, fx ’et andet øje’, hvor de får 
konkret respons på deres specialeemne mm. Der er dog stadig meget få 
studerende som tager imod tilbuddene, derfor har nogle tilbud været 
med tilmelding (herunder videnskabsteori) 

 
 
 
 
 
 

4 Generelt er det svært at pege på udviklingsmuligheder med så få 
besvarelser, hvilket dog måske understreger den overordnede 
udfordring i semestret, som handler om at samle de studerende om 

 
 
 

                                                 
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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fælles faglige aktiviteter.  
Nogle studerende har undret sig over at der udbydes videnskabsteori 
på studiets sidste semester, der er dog ikke tale om et generelt kursus i 
videnskabsteori, men en workshop, der skal hjælpe de studerende med 
at forankre deres brug af videnskabsteori i specialeprojekterne. Dette 
skal tydeliggøres, hvorfor vi i dette semester bla har valgt at omdøbe 
tilbuddet og understrege de studerendes rolle i dette. 
Nogle studerende har været ærgerlige over at en undervisningsgang 
blev aflyst pga for få tilmeldte, vi forsøger derfor nu at lægge 
videooptagede oplæg ud (i videnskabsteori), som kan være 
udgangspunkt for workshop/s 
 

Semesterkoordinator, 
studiekoordinator, 
studienævn 

5 Der deltog 54 studerende, heraf mangler pt. 3 studerende at bestå de 
efterfølgende syge- og reeksamener. 
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Mødereferat udarbejdet af Bente Meyer, den 7. januar 
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