SurveyXact Semesterevalueringsrapport
MLP – 2. semester – efteråret 2015
Om evalueringsundersøgelsen
 Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016.
 Der er blevet rykket 1 gang, den 26. februar 2016.
 Målingen blev lukket for besvarelser d. 16. marts 2016, hvor rapporten også er udarbejdet.
 I alt har 20 valgt at deltage i undersøgelsen, 2 studerende har besvaret delvist, 24 har ikke
besvaret undersøgelsen.
 De 20 fulde besvarelser giver en svarprocent på 43 %
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Sygeplejerske
Folkeskolelærer 4 år plus to år på Uni - Exam art i tysk
fysioterapeut
Sygeplejerske og klinisk vejleder
Lærer
sygeplejerske og sundhedsfaglig diplomuddannelse
Folkeskolelærer
Folkeskolelærer, PD i specialpædagogik og logopædi
Markedsøkonom
Læreruddannet
Prof bachelor
Fysioterapeut
Folkeskolelærer
Fysioterapeut, Videreuddannelse til ledende og undervisende ergo- og fysioterapeuter.
Sygeplejerske
Cand.merc.
Læreruddannelse
Lærer, diplom i psykologi,
Folkeskolelærer
Grunduddannelse i ledelse
Officer i hæren og igang med en Master i Militære studier på Forsvarsakademiet.

 HF
Akademiuddannelse
Diplomuddannelse
 Cand.scient.pol med sidefag i historie
 Cand.oecon (Aarhus Universitet)

Kommentarer vedr. målene og/eller formidlingen heraf:


Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i semestrets studieaktiviteter Weekendseminar 1

Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i semestrets studieaktiviteter Weekendseminar 2

Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i semestrets studieaktiviteter Forberedelse i tilknytning til seminarundervisningen

Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i semestrets studieaktiviteter Projektarbejde

Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i semestrets studieaktiviteter Opponentseminaret i forbindelse med projektarbejdet

Kommentarer din deltagelse i studieaktiviteterne
Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden,
praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Weekendseminar 1

- Weekendseminar 2

- Forberedelse i tilknytning til seminarundervisningen

- Projektarbejde

- Opponentseminaret i forbindelse med projektarbejdet

Kommentarfelt
Dine kommentarer, herunder overvejelser over, om der er elementer af studiet, som
kunne videreudvikles, så dit udbytte øges:
Inddragelse af studerende:
- Underviserne viste generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker
i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen

Inddragelse af studerende: - Jeg benyttede mig af muligheden - når den opstod - for
indflydelse på tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen

Evaluering af Læreprocesser
Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder,
nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Forelæsninger på weekendseminarer

- Workshops og case-arbejde på weekendseminarer

- De to små opgaver

Modulet

- Den afsluttende ugeopgave

Kommentarfelt vedr. modulet Evaluering af læreprocesser
Er der fx elementer i modulet, der efter din mening kunne videreudvikles?
Modulet Læring i Praksis - Projektforløb:
Jeg udarbejdede en projektrapport på dette semester.

Gruppesamarbejde - modulet Læring i praksis
Det var meget givende at samarbejde om projektrapporten i en gruppe:

Kommentarfelt
Hvorfor valgte du at udarbejde din projektrapport i en gruppe?
Og har du i øvrigt kommentarer til aspekter vedrørende gruppesamarbejdet?

Projektvejledning - modulet Læring i praksis
Samarbejdet med vejlederen fungerede godt (enighed om "spillereglerne",
overensstemmelse mellem forventninger mv.)

Andre kommentarer til samarbejdet med projektvejledere(n):

Andre kommentarer til projektarbejdet:

Planlægning og rammer
- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om studieaktiviteterne

- Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt
hensigtsmæssigt

Planlægning og rammer
- Omfanget af studieaktiviteter var passende

Fysiske rammer og it-faciliteter
- De fysiske rammer på AUB omkring afviklingen af seminarerne var gode (lokaler,
trådløst netværk, it-services, computere, AV-udstyr mv.)

Fysiske rammer og it-faciliteter
- FirstClass-services var gode (fx konferencer i FirstClass, adgang til relevante
materialer i FirstClass mv).

Fysiske rammer og it-faciliteter
- FirstClass-services blev anvendt hensigtsmæssigt fra universitetets side, dvs. af
undervisere, sekretærer m.fl.

Kommentarer vedr. de fysiske rammer på AUB, It-services mv., herunder forslag til
forbedringer:

