
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
MDO – 1. semester – efteråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 12 respondenter den 18. januar 2021 
• Der er blevet rykket 2 gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 25. februar 2021 
• I alt har 8 valgt at deltage i undersøgelsen,  
• 4 har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 13 fulde besvarelser giver en svarprocent på 67 % 

 

Baggrundsspørgsmål  
Kommentarfelt  
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Socialrådgiver, medlemskonsulent 
• Akademiuddannelse i organisationsledelse og fagjournalist diplomuddannelse 
• Læreruddannelse 

Diplom i almen pædagogik 
Master of Public Governance 

• Lærer efterfulgt af diplom i ledelse samt MPG 
• Uddannelse: cand. mag i dansk 

Office 365 advisor, 
• cand.oecon 

leder af økonomi og stabsfunktioner,  
• Cand. Mag i forhistorisk arkæologi  

GIS-konsulent 

 

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 

 



- Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til de studerende i tilstrækkelig god tid 

 

- Min egen arbejdsindsats på semestret var passende 

 

- Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 
  

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 



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

 

 

Evaluering af modulet: Humanistiske og samfundsvidenskabelige 
perspektiver på data 
 
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.)? 

 



- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af din egen indsats i forhold til modulet? 

 

 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold 
  

 
 



Evaluering af modulet Organisationens datainfrastruktur 
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? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse? 

 

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

 

 
  
Tak for din medvirken 
Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
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