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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
MLP – 3. semester – foråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 32 respondenter den 22. juni 
• Der er blevet rykket to gange 
• I alt har 22 valgt at deltage i undersøgelsen, 9 har ikke besvaret undersøgelsen, mens 1 har 

besvaret delvist 
• De 22 fulde besvarelser giver en svarprocent på 69 % 
• Sidste års svarprocent for samme semester var 45 %  

 
 

Baggrundsspørgsmål 
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Ergoterapeut, demenskonsulent 
• Sygeplejerske. Er ansat som distriktssygeplejerske i Regionspsykiatrien 
• Sygeplejerske 

Diplom udd 
Akut spl udd 
Ansat som klinisk vejleder 

• Pædagog 
Daglig leder i en daginstitution 

• sygeplejerske og daglig leder af et simulations og læringscenter 
• Fysioterapeut, pæd.dip.-uddannelse 

Sundhedskonsulent v. Folkesundhed Århus 
• Teolog. 

Teologisk medarbejder. 
• Læreruddannet 

Delvis diplomuddannelse (læsevejleder) 
Nuværende ansættelse: skolekonsulent videncenter og konsulent PPR 

• Proffesionsbachelor i ergoterapi + div. diplommoduler i ledelse 
Ansat som ergoterapeut imens jeg skriver master 

• Lærer med PD 
• Sygeplejerske. 

Udviklingskonsulent - primært kurser for nyuddannede læger. 
• Sygeplejerske 

Uddannelseskoordinator 
• Sygeplejerske 
• Cand. psych. 

Ansat som psykolog på børne-og ungeområdet 
• Adjunkt og studievejleder i VIA 
• Professionsbachelor som lærer og ansat som underviser og praktikkoordinator på læreruddannelsen i 

Grønland. 
• Fysioterapeut med Diplom i Erhvervspædagogik. 

Konsulent og underviser på erhvervsuddannelse 
• Sygeplejerske 

Specialeansvarlig sygeplejerske på et regionshospital 
• Videregående uddannelse 

Proceskonsulent 
• læereksamen, dipolm i ledelse 

konsulent 
• Sygeplejerske 

Afdelingssygeplejerske 
• Cand merc 

Ansat som uddannelsesleder på en professionshøjskole 
• Cand cur 
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Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn    

- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

- Jeg følte mig undervejs velinformeret af uddannelsens orientering om justerede 
aktiviteter under COVID-digitaliseringen af semestret 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn   
Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

Sæt kryds 
Hvilke typer af digital undervisning på semestret deltog du i? 
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Hvordan vurderer du dit udbytte af de digitale undervisningsaktiviteter?  

 

Sæt kryds 
Angiv det primære medie for vejledningen 

 

Indgik skriftlig elektronisk feedback på opgavetekster som en del af vejledningen? 

 

 
Angiv din grad af tilfredshed 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den digitale/telefoniske vejledning? 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn:    
Uddannelsens digitale tilbud har kunnet kombineres med de ændrede arbejdsvilkår, 
som COVID-19 resulterede i på din arbejdsplads 
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Hvordan var de digitale og tekniske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling af den digitale undervisning på Seminar 2 og Seminar 3? 

 

 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - i 
uddannelsesforløbet? 

 

Sæt kryds 
Deltog du i digital mundtlig eksamen ved semestrets afslutning (dvs. online mundtlig 
eksamen via eksempelvis platformen Zoom)?  

 
 

Hvad er din anbefaling? 
Hvilken mundtlig eksamensform vil du foretrække på uddannelsen? 

 

Evaluering af modulet: Læringsteori, Videnskabsteori og Metode II 
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn  

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 
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- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

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

 
 

Hvilket specialiseringsmodul har du deltaget i? 

 

 
Evaluering af specialiseringsmodulet Forandringsledelse og arbejdsmiljø 
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vil du overordnet vurdere dit 
udbytte af modulet? 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 
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- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

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

 

 

Evaluering af specialiseringsmodulet Didaktik og Professionsudvikling 
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn 

- Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 
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- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

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