SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 10. semester – foråret 2016
Om evalueringsundersøgelsen
Evalueringsskemaet er udsendt til 50 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket en gang, den
7. juli 2016. Målingen blev lukket for besvarelser d. 15. september. Rapporten er udarbejdet den 29.
september 2016.
I alt har 20 valgt at deltage i undersøgelsen, 30 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. De 20
besvarelser giver en svarprocent på 40 %.
Sidste års svarprocent var på 33 % mens svarprocenten i 2014 var på 31 %
MVH Kathrine Vognsen

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

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

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

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

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamen fungerede godt

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

I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til kandidatuddannelsens forventninger
og krav til dig som studerende?

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 lederjob i det offentlige. Skolevæsenet.
 Underviser på erhvervsskoler eller indenfor lign. område
Kommunalt/regionalt ansat som læringskonsulent eller lign.
 Udviklingskonsulent eller mellemlederstilling
 Jeg ønsker et job indenfor organisationsudvikling og HR-området. Jeg søger stillinger som Hr-konsulent,
Forbedringskonsuleng, personlig assistent, uddannelseskonsulent - men det kunne også være en mere
koordinerende rolle inden for samme felt.














Jeg søger meget offentligt - mest fordi det er dem, der søger pt. Men det private arbejdsmarked er også i
søgelystet.
Jeg er ikke helt afklaret endnu - men tænker konsulent, lærer eller leder.
konsulent i uddannelsessektoren
Job inden for HR/rekruttering.
Vejleder
Pædagogisk konsulent inden for dagtilbudsområdet eller undervisning på pædagogseminariet
Konsulent indenfor sundhedsområdet eller underviser indenfor det sundhesfaglige uddannelsesområde.
HR-konsulent inden for den international organisatorisk sektor - at sælge den didaktiske læringstænkning til
udlandet.
Projektleder med ansvar for forretningsudvikling
fritidsvejleder, foreningskonsulent eller lignende.
Gerne underviser på professionsuddannelse. Eller lignende stilling med fokus på udvikling, kursus,
efteruddannelse.
Jeg er blevet ansat som underviser på Ernæring og Sundhedsuddannelsen på VIA 20 timer om ugen indtil
januar, så det er jeg meget tilfreds med :-)
Underviser

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse?

Hvis ja, hvilket?





specialstøtte på et gymnasium
HR-konsulent, i HR-konsulent virksomhed - HowToWin
Adjunkvikar på Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA (20 timer om ugen i et halvt år)
underviser

