Survey Xact evalueringsrapport
BA i Organisatorisk Læring, 6. semester – foråret 2018
Om evalueringsundersøgelsen
 Evalueringsskemaet er udsendt til 31 studerende den 18. juni 2018. Der er blevet rykket to
gange, den 25 juni og den 3. september 2018
 Målingen blev lukket for besvarelser den 18. september
 I alt har 16 studerende deltaget i undersøgelsen.
 15 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.
 De 18 besvarelser giver en svarprocent på 52 %.
 Sidste års svarprocent var på 37 %

Evaluering af: BA-projektsemester
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af arbejdet med projektet?

Evaluering af: BA-projektsemester
Hvordan vil du vurdere dit samarbejde med vejlederen?

Evaluering af: BA-projektsemester
Hvordan vil du vurdere din egen arbejdsindsats i semestret?

Evaluering af: BA-projektsemester
Kunne du have ønsket yderligere initiativer fra studiets side for at understøtte dit
arbejde?

Hvilket valgfag har du fulgt?
 ORganisationspsykologi
1

















Værdier, virklighed og ledelse i organisationer på Anvendt Filosofi
Organisationspsykologi
Virksomhedens Sociale Ansvar og Ledelsespsykologi
Dataanalyse og Statistik
Organisationspsykologi
Informationbehavior og Organisatorisk læring gennem kommunikation og interaktion.
Orgnaisatorisk Læring gennem kommunikation og intervention
Mundtlig retorik i praksis
Evalueringsteori (5. ects) og organisationspsykologi (5. ects)
Organisationspsykologi
Organisationsfilosofi
Organisationspsykologi
'Ledelsespsykologi' og 'Virksomhedens sociale ansvar'
Organisationspsykologi
Politisk filosofi (5 ECTS) på Politik og administration
og
Nutidige sociale og politiske diskurser (5 ECTS) på Sprog og internationale studier, Engelsk
Organisations Psykologi

Evaluering af studiemiljøet på semestret
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)?

Evaluering af studiemiljøet på semestret
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på
uddannelsen?
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Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en
bacheloruddannelse?

Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til bacheloruddannelsens forventninger
og krav til dig som studerende?

Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at der var god sammenhæng og progression igennem
Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring?
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