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

Evaluering af Master i Læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi, 4. semester,
Efterår 2019
Dato:

16. marts 2020

Til stede:

Semesterkoordinator Line Revsbæk (4. sem.)
Semesterkoordinator Claus Elmholdt (2. sem.)
Studienævnsrepræsentant Nanna Friche
Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Studiesekretær Inger-marie Bruun

Dagsorden:
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde
2. Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede semesterevaluering (SurveyXact
spørgeskemaundersøgelsen)
3. Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer i forbindelse med uddannelsesseminarer
4. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering
5. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret
6. Eventuelt
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Noter

Opfølgningsansvar

De fysiske og æstetiske forhold omkring seminarerne vurderer 79% af
de studerende som enten ”tilfredsstillende” eller ”meget
tilfredsstillende”

Der er løbende dialog
mellem konferencestedet
og studiesekretær og
koordinator om at undgå
lokalet på 15. sal.

Næste evalueringsmøde er et fælles semesterevalueringsmøde på
tværs af masteruddannelserne med fokus på digitaliseringsindsats i
foråret 2020.
Den 26. oktober 2020 kl. 9-13.

De fleste studerende er glade for de professionelle rammer på
konferencestedet, men der er et enkelt lokale på 15. sal, som er for
aflangt og har for dårlig akustik til at deltagere på de bagerste rækker
opnår fuldt udbytte af sessionerne.
En del af de kvalitative kommentarer dette efterår gik på, om bordene
eventuelt skulle opstilles mere i række-formationer, så flere deltagere
bedre kan se i præsentationsretning uden at skulle dreje hovedet og
sidde uhensigtsmæssigt i forhold til præsentationerne.
Det psykiske studiemiljø opleves af alle (100%) som enten
”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”, og af positive forhold
fremhæves den gode kontakt til semesterkoordinator og en rigtig god

I seminarprogrammer for
LOOP 4. semester i E2020
er tilføjet en ny session
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stemning på uddannelsesholdet. I de studerendes kvalitative
kommentarer fremhæves betydningen af se sociale indslag på 2.
semester for holddannelsen, og uddannelsen anbefales at gøre mere ud
af den relationelle opbygning allerede på uddannelsens første
semester. Der rejses et forslag til også at arbejde med
netværksdannelse igen på fjerde semesters første moduler.

om
studiegruppeetablering til
støtte for de studerendes
netværksdannelse i
masterprojektsemesteret.

Informationsgrad: 93% af de studerende følte sig velinformerede om
semesterets aktiviteter fra begyndelsen af semesteret.
Svarprocenten er 50 (lavere end 2018, hvor svarprocenten var 63%)

SN har indsats med at
udsende skemaer efter
sidste seminargang.

71% af de studerende vurderer den tidsmæssige placering af
studieaktiviteterne uhensigtsmæssig. Det skyldtes, at Seminar 4.2 lå
placeret sidst i november, hvor de studerende er ved afslutningen på
deres masterprojekter. En placering midt eller tidligt i november kan i
højere grad støtte de studerendes læreproces.

Studiesekretær og
koordinatorer har sikret,
at fremtidige seminar 4.2
har placering tidligere i
november.

Udbyttet af udviklingsdialogerne vurderes af 64% af de studerende
som ”stort” eller ”meget stort”. Ikke alle bruger muligheden, men de
som gør, får ofte meget ud af den. En kvalitativ kommentar foreslå, at
der gives mulighed for, at de studerende kan afholde deres sidste
udviklingsdialog efter afholdt eksamen og brugde den til at kigge
fremad.
100 % giver udtryk for, at LOOP uddannelsen har levet op til deres
forventninger til en masteruddannelse: ”En super god uddannelse med
engagerede undervisere og semester bestyrer” (kommentar fra en
studerende)
43% har skiftet job undervejs i uddannelsen
For 29% er der sket ændringer i deres ansvarsområder i eksisterende
ansættelse.
21% forventer, at der vil ske ændringer i deres lønniveau på baggrund
af mastergraden.
Af forbedringsmuligheder nævnes:
• At bringe andelen af stillesiddende undervisning i
forelæsningsformat ned og øge andelen af undervisning med
deltageraktivitet.
• Gerne mere fokus på gensidig præsentation første
undervisningsgang
• Eventuelt fordele seminarerne over tre dage
• Kunne have ønsket mere studiemakker-skab / kobling til anden

Semesterkoordinator
planlægger i E2020 at
lave workshopformat,
samtaleinterviews med
eksterne eksperter,
gruppepræsentationer af
eget projekt som
aktiviteter i seminarerne,
der skaber mere varieret
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studerende, som man kunne have fulgtes med
Studieaktiviteterne bør inkluderes mere som en fast del
uddannelsen, så flere prioriterer dem.

deltageraktivitet under
hvert seminar.
Koordinator-team og
studiesekretær arbejder
på at præsentere
studieaktiviteterne, som
en fast integreret del af
seminarprogrammerne
(ikke som appendiks)

Ved afslutning på hvert seminar (Seminar 4.1 og 4.2) holdes en
mundtlig evalueringsdialog med deltagerne, hvor semesterkoordinator
får indtryk af, hvad der virkede hensigtsmæssigt i
programplanlægningen, og hvad der med fordel kan justeres.
Pga. sygdom ved planlagt underviser blev der i E2019 ad hoc etableret
en workshop om projektdesign og dataanalyestrategier ved
koordinator. De studerende gav udtryk for, at dette format støttede
deres projektudarbejdelse og blev tilføjet som morgensession for
interesserede studerende på seminar 4.2.
Ikke drøftet
Fremtidige udviklingsmuligheder: Det kan være værd at overveje, om
ikke de studerende skal gives mulighed for at afholde sidste
udviklingsdialog efter afsluttet masterprojekteksamen.

Der skal fortsat brug for opmærksomhed på og indsats med at skabe
mere deltagerinvolverende studieaktiviteter. Herunder at stilladsere
deltagernes involvering med opgavebeskrivelser m.v.
Mødereferat udarbejdet af Line Revsbæk, den 31. august 2020

Drøftes i koordinatorteam
Koordinator
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