Survey Xact evalueringsrapport
BA i Organisatorisk Læring, 4. semester – foråret 2020
Om evalueringsundersøgelsen
Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den 11. juni 2020. Der er blevet rykket to gange.
Målingen blev lukket for besvarelser d. 17. september.
I alt har 18 valgt at deltage i undersøgelsen, mens 20 studerende ikke har besvaret undersøgelsen og 2
delvist. De 18 fulde besvarelser giver en svarprocent på 45 %. Sidste års svarprocent på samme
semester var på 70 %.

Evaluering af projektmodulet: Organisationsdesign og læringsstrategi
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af modulet?

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Stoffets sværhedsgrad var passende

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Min egen arbejdsindsats var passende

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Samarbejdet med min gruppe forløb
godt (hvis du arbejdede alene angiv ”ved ikke”)

- Det fungerede godt for mig at arbejde alene (hvis du arbejdede i gruppe angiv ”ved
ikke”)

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt

- Eksamensformen var hensigtsmæssig

Evaluering af modulet: Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af modulet?

- Stoffets sværhedsgrad var passende

- Min egen arbejdsindsats var passende

- Eksamensformen var hensigtsmæssig

Hvilket valgfag har du fulgt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhedsledelse
Virksomhedsledelse
Mundtlig kommunikation og retorik i praksis
Contemporary social and political discourses
Organisation og strategi
Virksomhedsledelse
Virksomhedsledelse
Logik og Argumentationsteori
Mundtlig kommunikation - retorik i praksis
Virksomhedsledelse
Virksomhedsledelse
Forvaltningsret
Virksomhedsledelse
International Business
Virksomhedsledelse
Virksomhedsledelse
Virksomhedsledelse. Faget var i alle aspekter fuldstændig uacceptabelt og burde nedlægges omgående !
Organisatorisk læringen gennem kommunikation og intervention

Evaluering af semestret generelt:
Hvordan vil du overordnet vurdere - Dit faglige udbytte af semestret?

- Dit overblik over semestret ved dets begyndelse?

Evaluering af semestret generelt:
Der var god sammenhæng mellem semestrets forskellige moduler

Evaluering af det fysiske studiemiljø på semestret
NB: spørgsmålene skal besvares på baggrund af dine oplevelser af de fysiske rammer
før den fysiske nedlukning af AAU i forbindelse med Corona-situationen.
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1:Helt uenig 2:Uenig 3:Hverken enig eller uenig 4:Enig 5:Helt enig 0:Ved ikke/Ikke relevant

- Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, indeklima,
indretning osv.)

- Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen og
campus generelt

- Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende

Evaluering af det psykiske studiemiljø på semestret
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1:Helt uenig 2:Uenig 3:Hverken enig eller uenig 4:Enig 5:Helt enig 0:Ved ikke/Ikke relevant

- Jeg trives på min uddannelse

- Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse

- Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse

Har du personligt oplevet krænkende adfærd og/eller diskrimination i forbindelse med
dit studie (eksempelvis mobning, vold, sexchikane, diskrimination pga. køn,
diskrimination pga. etnicitet m.v.)?

Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt oplevet i
forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?

Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse med
dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?

