Referat af semesterevalueringsmøde
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

Evaluering af master i Pædagogisk Ledelse, 4. semester, forår 2020
Dato:
Til stede:

20. november 2020
Semesterkoordinator Dorte Ågård
Studienævnsformand Anja Overgaard Thomassen
Studiesekretær Merete Nielsen
Koordinator 2. semester F20 Nanna Friche

Dagsorden:
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1
2. Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede semesterevaluering (SurveyXact
spørgeskemaundersøgelsen)
3. Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer i forbindelse med uddannelsesseminarer
4. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering
5. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret
6. Eventuelt

Noter

Opfølgningsansvar

1
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Datagrundlag for semesterevalueringen



5 ud af 10 har svaret = svarprocent på 50

Evaluering af semestret generelt
 Semesteret har ikke været tilstrækkelig fagligt udfordrende:
”Tilpas faglig udfordring?” 60 % enig, 20 % uenig, 20 % helt
uenig.
 Spredning i overordnet udbytte af mastermodulet:
40 % stort, 20 % middel, 20 % meget lille
 Stor spredning i udbytte af arbejdet med masteropgaven:
20 % meget stort, 40 % stort, 20 % middel, 20 % meget lille
 Det psykiske studiemiljø er blevet negativt påvirket:
60 % tilfredsstillende, 20 % middel, 20 % utilfredsstillende

Evaluering af corona-tiltag
 De digitale aktiviteter har ikke helt givet det ønskede udbytte:
”Udbytte af digitale aktiviteter?” 20 % tilfredsstillende, 60 %
middel, 20 % meget utilfredsstillende
 Coronatiltagene har kunnet kombineres med de studerendes
egne ændrede arbejdsforhold
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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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Kommentarer om digitale aktiviteter
 Jeg vil anbefale, at den digitale del fylder ganske lidt
 Jeg vil til hver en tid foretrække fysisk vejledning
 Det er godt med slides med speak
 Jeg vil til hver en tid foretrække fysisk eksamen
Vejledning og eksamen
 En enkelt svarer ”meget lille udbytte” af samarbejdet med
vejleder
 Kommentar: Det er vigtigt, de studerende kender præmissen
for afvikling af eksamen
Vurdering af uddannelsen som helhed
 ”Levet op til dine forventninger?” 60 % i høj grad, 20 % i nogen
gad, 20 % slet ikke
 Rigtig gode undervisere hele vejen igennem
 Jeg ønsker mig en ”master-plus”-uddannelse
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Vi har ikke indhentet mundtlige kommentarer som evaluering af det
samlede semester.
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Udviklingspunkter fra 3. semester E2019:
Nej
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Udviklingsmuligheder:
 Sikring af fagligt input på 4. semester, hvor der i forvejen kun er
få seminardage
 Styrkede underviserkompetencer til digitale formater
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Mødereferat udarbejdet af Dorte Ågård 20.11.20
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