Survey Xact evalueringsrapport
BA i Organisatorisk Læring, 6. semester – foråret 2020
Om evalueringsundersøgelsen
• Evalueringsskemaet er udsendt til 25 studerende den 12. juni 2020. Der er blevet rykket tre
gange.
• Målingen blev lukket for besvarelser den 17. september
• I alt har 11 studerende deltaget i undersøgelsen.
• 13 studerende har ikke besvaret undersøgelsen, 1 har besvaret delvist
• De 11 besvarelser giver en svarprocent på 44 %.
• Sidste års svarprocent var på 45 %

Evaluering af: BA-projektsemester
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af arbejdet med projektet?

Hvordan vil du vurdere dit samarbejde med vejlederen?

Hvordan vil du vurdere din egen arbejdsindsats i semestret?

Kunne du have ønsket yderligere initiativer fra studiets side for at understøtte dit
arbejde?

Hvilket valgfag har du fulgt?
• Organisations psykologi
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• Projekt- og forandringsledelse
International og Interkulturel kommunikation
• Virksomhedsledelse
Forandringsledelse og forandringskommunikation
• Organisations filosofi
• Organisationspsykologi
• Organisationspsykologi
• Organisationspsykologi
• Organisationspsykologi
• Forandringsledelse og forandringskommunikation
+
Organisation og Strategi (Klart blandt ét af de bedste fag jeg overhovedet har haft på universitetet.) Der var
høje forventninger og derudover var der stor fokus på, at man selv skulle ud og danne sig i feltet ved at
skrive artikler. Helt igennem fantastisk forløb!
• Organisationspsykologi
• Organisationspsykologi

Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en
bacheloruddannelse?

Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til bacheloruddannelsens forventninger
og krav til dig som studerende?

Evaluering af uddannelsen som helhed
I hvilken grad vurderer du, at der var god sammenhæng og progression igennem
Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring?
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Kommentarfelt
Hvad skal du efter endt bacheloruddannelse i Organisatorisk Læring?

Supplere 3-4 fag for at komme inde på den kandidat jeg ønsker
Cand.soc i Human Resource Management på CBS
Kandidat i Kommunikation ved AAU
Finde et arbejde
Kandidat i HRM på CBS
Jeg skal have et sabbatår, hvorefter jeg skal starte på en kandidat.
Arbejde
Jeg skal arbejde i en kvalitetsafdeling, hvor vi skal implementere forbedringstiltag for at fremme kulturen og
flow i organisationen, herefter vil jeg gerne ind på
MSocSc Organizational Innovation & Entrepreneurship at CBS.
• Vil hente erfaring i praksis før jeg tager en kandidatgrad.
• Sabbatår, og så tænker jeg måske en kandidat i kommunikation og IT.
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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- 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
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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)?
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