SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, København - 9. semester – efteråret 2017
Om evalueringsundersøgelsen
 Evalueringsskemaet er udsendt til 91 studerende den 29. januar 2018.
 Der er blevet rykket to gang, den 5. februar og den 16. februar 2018.
 Målingen blev lukket for besvarelser d. 7. marts 2018
 I alt har 48 valgt at deltage i undersøgelsen, 37 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 6
har besvaret delvist
 De 48 fulde besvarelser giver en svarprocent på 53 %.
 Sidste års svarprocent på samme semester var på 68 %

Din uddannelsesmæssige baggrund?

Din uddannelsesmæssige baggrund? - Andet? Hvilken?
 Korrespondent i engelsk og fransk, ED i engelsk Handelshøjskolen KBH, udlandsophold York University 1/2 år
 både en universistetbachelor (idræt) samt en professionsbachelor (ergoterapi)
 Cand.mag. I læring og forandringsprocesser

Har du arbejdet indenfor dit fagfelt i mindst et år inden påbegyndelsen af studiet?

Evaluering af semestret generelt:
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af semestret?

Evaluering af semestret generelt:
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Der var god sammenhæng mellem
praksisprojekt, portfolio, undervisning og vejledning på semestret

Evaluering af semestret generelt:
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Semestret levede op til mine
forventninger

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere:
- Dit faglige udbytte af modulet

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Min egen arbejdsindsats var passende

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Undervisningen i samspil med teori og praksis var relevant for praksisprojektet

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:

- Jeg forberedte mig til undervisningen ved at læse tekster og besvare spørgsmål til
teksten

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Jeg deltog i fællesvejledning, og det fungerede godt

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Samarbejdet med mit praksissted fungerede godt

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Det fungerede godt for mig at arbejde sammen med en anden om praksisprojektet
(hvis du arbejdede alene, angiv ”ved ikke”)

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:

- Det fungerede godt for mig at arbejde alene (hvis du arbejdede i gruppe angiv
”ved ikke”)

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:
- Eksamensformen fungerede godt

Evaluering af praksisforløbet:
Praksisforløbets længde: - Hvordan var længden målt i fultidsarbejde i din
praksisperiode?

Evaluering af praksisforløbet:
Angiv typen af din praksiskontekst

Evaluering af praksisforløbet:
Angiv typen af din praksiskontekst - Andet? Hvilket?





Konsulenthus - særligt præget af akademisk tankegang
Entreprenørfirma
NGO
Interesseorganisation






















Forskning
NGO, hjemløseorganisation
Konsulentvirksomhed
Hospital
NGO
NGO forening
forskningsområdet
Konsulentvirksomhed
Højskole (Friskole)
A-kasse
Forvaltning
It-virksomhed
Sundhedsfremmende
Faglig organisation
Arkitekt virksomhed
Socialdemokratiet
Forening
NGO
Frivillig organisation
Forsvarsakademiet

Evaluering af praksisforløbet:
Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser)

Evaluering af praksisforløbet:
Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser) - Andet?
Hvilke?















Medarbejderundersøgelse, opstart af forretningsben
projektarbejde
litteratursøgning, dataindsamling på folkeskole, analyse, medforfatter
litteratursøgning, transkibering, evaluering, planlægning af undervisning
Forskning
Forskning
Ren observation
Sundhedsfremme
Workshopplanlægning og afholdelse mhp. udvikling af organisatoriske udfordringer og/eller potentialer
Konsulent forløb
Praksis forløb , feltarbejde
Evaluering og afrapportering
Fundraising
pædagogisk opkvalificering af undervisere på officersuddanelsen

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige og personlige udbytte af modulet
som helhed

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Niveauet af din egen forberedelse til SUSsamtalerne

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit udbytte af SUS-samtalerne?

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit udbytte af undervisningen i portfolio?

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit eget arbejde med portfolioopgaven?

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamensformen var god

