SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester – efteråret 2015
Om evalueringsundersøgelsen
 Evalueringsskemaet er udsendt til 60 studerende den 28. januar 2016.
 Der er blevet rykket en gang, den 8. februar 2016.
 Målingen blev lukket for besvarelser d. 9. marts 2016, hvor rapporten også er udarbejdet.
 I alt har 30 valgt at deltage i undersøgelsen, 30 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.
 De 30 besvarelser giver en svarprocent på 50 %.
 Sidste års svarprocent på samme semester var på 44 %

Din uddannelsesmæssige baggrund?

Din uddannelsesmæssige baggrund? - Andet? Hvilken?
 fysioterapeut, sundhedsfaglig diplomuddannnelse
 Sygeplejerske - ikke bachelor uddannet 2001
 Kandidatuddannelse

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?

Kommentarfelt
Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af semestret som helhed

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

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

Angiv typen af din praksiskontekst

Angiv typen af din praksiskontekst - Andet? Hvilket?
















ungdomsuddannelse - erhvervsskole
Ældreorådet på forvaltningsniveau
det kommunale sundhedsområde
Region Nordjylland, HR
efferuddannelse af lærere i folkeskolen
It-ingeniør virksomhed
fagforening og a-kasse
Konsulentfirma
Kommunal HR-Udviklingsafdeling
Tværkulturelle forståelse i en international virksomhed med kontorer rundt i verden
Konsulentvirksomhed
en udbyder af læringsforløb mm.
Forvaltning i en kommune
Hospital
Handicapområdet

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

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












Forskning og evaluering
Indtog en forsker rolle og havde ikke decideret opgaver jeg skulle løse.
jeg havde aftalt en rolle som undersøgende studerende i min praksis
vejledning på projekter
Sad på sidelinjen og fulgte et kursus
Observation
Coaching af unge
Projektarbejde
udarbejdelse af en ny arbejdsgruppe i organisationen
undersøgelse af en metode
Praksisforskning

Kommentarfelt

Evaluering af modulet: Læringsportfolio og faglig
udviklingssamtale i teori og praksis

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamensformen var god

Kommentarfelt
Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af modulet som helhed

