Referat af semesterevalueringsmøde
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

Evaluering af kandidat i IT, Læring og Organisatorisk Omstilling, X semester, Efterår / forår 20xx
Dato:

3. marts

Til stede:

Semesterkoordinator Bente Meyer
Studiesekretær Steen Nielsen
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Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1
Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen)
Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering
Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret
Eventuelt

Noter

Opfølgningsansvar

31 % af de studerende har svaret på spørgeskemaet mod 45 % året før.
91% af disse studerende har oplevet at de faglige udbytte af
undervisningen var stort eller middel. 40% er enige og 60% uenige i at
der var god sammenhæng mellem semestrets moduler.
Der er generelt gode erfaringer med de to 20 ECTS moduler på
semestret, dvs hhv det projektorienterede forløb (hvor de studerende
er i praktik i en virksomhed i 3-4 måneder) og projektmodulet (hvor de
studerende laver et selvvalgt feltarbejde). Derimod er der en del
kommentarer til 10 ECTS modulet i Uddannelses og
kompetenceudvikling i et globaliseringsperspektiv. Kommentarerne
handler blandt andet om:
- Sammenhængen mellem dette modul og det andet modul på
semestret, især praktikmodulet (projektorienteret forløb)
- Indholdet og organiseringen af modulet
- Afleveringsfristen ift det andet modul på semestret
Kommentarer til 10 ECTS modulet i Uddannelses og
kompetenceudvikling i et globaliseringsperspektiv er genkommende ift
tidligere års evalueringer. Der er dog forskel på surveyxact evalueringen
og den interne evaluering af semestret, hvor flere markerer at de har
fået godt udbytte af modulet, men at især gruppearbejdet i Adobe
Connect kan udvikles.

Modulkoordinator,
10 ECTS modulet

I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og
30. november
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Tidligere evalueringer har også peget på at de studerende der er i
praktik oplever 9.sem som et meget presset semester, hvor de både
skal lære at agere på en arbejdsplads, løse faglige opgaver på
arbejdspladsen, samt gennemføre 10 ECTS ved siden af. Selv om
afleveringsfristen på de to moduler ligger med en måneds afstand,
opleves det af mange studerende som om opgaver skal afleveres
’samtidigt’
Der arbejdes løbende med formatet på 10 ECTS modulet,
organiseringen af 9. sem kan evt tages op ifm en kommende
studieordningsrevision
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Mødereferat udarbejdet af XX, den XX
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