SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, København - 9. semester – efteråret 2015
Om evalueringsundersøgelsen
 Evalueringsskemaet er udsendt til 112 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 45 valgt at deltage i undersøgelsen, 62 studerende har ikke besvaret undersøgelsen,
mens 5 studerende har besvaret delvist.
 De 45 fulde besvarelser giver en svarprocent på 40 %.
 Sidste års svarprocent på samme semester var på 31 %

Din uddannelsesmæssige baggrund?

Din uddannelsesmæssige baggrund? - Andet? Hvilken?
 erhvervspædagogisk diplomuddannelse

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?


















Tech
Forskningscenter
Landbrug og Fødevarer
NGO
erhvervs skoleområdet og socialpædagogik
Idrætsforening
A-kasse
Forvaltning
Konsulentvirksomhed (lille)
ikke statslig organisation
Et community/læringscenter
konsulentvirksomhed
Boardingschool i udlandet
konsulentvirksomhed
Privat organisation
Konsulenthus
Sundhed i dne private sektor

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

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











Konceptualisering
Vejledning
forskning
Observation og deltagelse i planlægningsmøder samt aktiviteter
Observationer og deltagelse
Primært deltagende observation - forstået på den måde, at skolen ikke forventede noget af mig. Kun
indsamling af empiri - dog deltog jeg i et par møder, hvor jeg deltog i ideudvikling.
Forskning
Evaluering af et konsulentteams arbejde
PR-opgaver, observation af projektlederuddannelse
Evaluering











Udvikling af undervisningsmateriale og hjemmeside
Research
Fuld deltagelse i den ret alternativ livsstil
følgeforskning
Observationer og interviews
Observation
Skulle skrive et projekt for hende jeg var i praksis hos
Følgeforskning
Løsning af kundeopgaver

Kommentarfelt

Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af modulet som helhed og samarbejdet med
praksis:

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

