SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 10. semester – foråret 2018
Om evalueringsundersøgelsen
Evalueringsskemaet er udsendt til 66 studerende den 29. juni 2018. Der er blevet rykket to gange, den
7. juli og den 30. august. Målingen blev lukket for besvarelser d. 24. september.
I alt har 19 valgt at deltage i undersøgelsen, 46 studerende har ikke besvaret undersøgelsen, mens 1
person har besvaret delvist. De 19 besvarelser giver en svarprocent på 29 %.
Sidste års svarprocent var på 43 %

Evaluering af dit specialesemester:
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af semestret?

Evaluering af dit specialesemester:
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Aktiviteterne på semestret
understøttede mit specialearbejde

Evaluering af dit specialesemester:
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Jeg var god til at strukturere min
arbejdsindsats

Evaluering af dit specialesemester:
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Vejledningen fungerede godt

Evaluering af studiemiljøet på semestret:
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets

afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)?

Kommentarfelt
Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske og æstetiske studiemiljø - beskriv
da så konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller
de forbedringsforslag du har
Evaluering af studiemiljøet på semestret:
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på
uddannelsen?

Evaluering af uddannelsen som helhed:
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en
kandidatuddannelse?

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

Evaluering af uddannelsen som helhed:
Uddannelsen har på en passende måde understøttet de studiesocialeaspekter af
uddannelsen?

Hvilket job ønsker du at få med din kandidatuddannelse i Læring og
Forandringsprocesser?
 Et underviserjob på videregående uddannelser- jeg tænker, der er behov for forandring heraf. :-)
Pædagogiske lederstillinger.
 Indenfor HR og kommunikationsbranchen.
Kommunikationsmedarbejder
HR konsulent/medarbejder
Udviklingskonsulent/medarbejder
Innovationskonsulent/medarbejder
 Udviklingskonsulent af innovative processer i virksomhed, samt eventuel selvstændig
 Projektmedarbejder/leder indenfor sundhedsområdet (evt. Kommunalt)
HR konsulent
 Forsker
Underviser
Proceskonsulent
Ekstern lektor
Udviklingskonsulent
 Gerne job indenfor HR
 Udviklingsstillinger inden for medarbejder udvikling. Men samtidig synes jeg også at uddannelsen giver et
bredt udvalg af jobmuligheder. Jeg har fra 2.7.2018 fået job som uddannelsesadminstrator hos Tech College
hvor jeg vejleder elever ift. at finde de rigtige elevpladser og virksomheder med at finde de rette elever,
hjælper ift. uddannelsesmuligheder o.l.
 Hmm konsulent, underviser, forandringsagent...
Jeg tænker ikke man kan være kritisk med job som nyuddannet, så jeg ønsker i det hele taget bare et job.
Tænker det er vigtig at komme i gang og få noget erfaring. Derefter ønsker jeg at søge noget mere
målrettet...
 HR-konsulent, kompetenceudvikling, undervisningsplanlægger,
 Personale ledelse og/eller ledelses sparring.
 Alt inden for uddannelsessektoren.
 konsulent eller ledelse
 HR konsulent, udviklingskonsulent, HR partner, forandringspartner etc.
 HR-konsulent eller udviklingskonsulent
 Jeg er andet som frivilligkoordinater i Aalborg kommune

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse?

Hvis ja, hvilket?









Ved CompanYoung i min nuværende stilling. It- konsulent + praktikkoo
Videnskabelig assistent
Videnskabelig assistent
DUS-fællesleder og pædagogisk afdelingsleder på en skole
Uddannelsesadminstrator
Ledelse af pædagogiske personale.
HR konsulent
Som frivilligkoordinater i Aalborg kommune

