SurveyXact Semesterevalueringsrapport
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 10. semester – foråret 2020
Om evalueringsundersøgelsen
Evalueringsskemaet er udsendt til 63 studerende den 16/6 2020. Der er blevet rykket to gange.
Målingen blev lukket for besvarelser d. 21. september.
I alt har 20 valgt at deltage i undersøgelsen, 43 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.
De 20 besvarelser giver en svarprocent på 32 %.
Sidste års svarprocent var på 24 %

Evaluering af dit specialesemester:
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af semestret?

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Aktiviteterne på semestret
understøttede mit specialearbejde

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Jeg var god til at strukturere min
arbejdsindsats

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Vejledningen fungerede godt

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

I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til kandidatuddannelsens forventninger
og krav til dig som studerende?

Uddannelsen har på en passende måde understøttet de studiesociale aspekter af
uddannelsen?

Hvilket job ønsker du at få med din kandidatuddannelse i Læring og
Forandringsprocesser?

• Aner det ikke. Det har jeg ikke fået kompetencer eller viden om, i forhold til at kunne målsætte.../
• forandringsagent. HR medarbejder, underviser, konsulent.
• Jeg har allerede fået tilbudt et job som Talent Manager i en rekrutteringsvirksomhed. Jeg har været
studieansat i samme virksomhed i et år sideløbende med LFP. Fremadrettet vil jeg finde arbejde inden for
HR, rekruttering, karriererådgivning og forretningsudvikling samt ledelse.
• Det ved jeg ikke, måske udviklingskonsulent
• Underviser
Konsulent
• Forandringsagent/konsulent
Læremiddeludvikler
• Udviklingskonsulent
• Pædagogisk konsulent
• HR- relateret.
• I første omgang ønsker jeg at arbejde med udvikling af uddannelser indenfor sundhedsvæsenet i en praktik
kontekst.
• HR eller ledelse
• Stillinger der indeholder fx HR og administration
• Mine ønsker for job er meget brede, men jeg vil gerne i en retning af vejledning, rådgivning og formidling.
Det må også gerne være som projektleder eller virksomhedskonsulent, så mulighederne er mange og brede.

• Underviser
• Projektmedarbejder
Evaluering af organisatoriske forandringsprocesser
Processkonsulent
Projektkonsulent
Projektleder
Forskningsassistent
• Undervisning
Ledelse
• Et job inden for HR eller udvikling, hvor jeg arbejder med enten trivsel, motivation og arbejdsmiljø eller
udvikling omkring medarbejdere eller organisationer.
• Undervisning, forskning, vejledning i faglig, didaktisk og pædagogisk facilitering med æstetik, kreativitet,
innovation, læring og forandringsprocesser.
Uddannelsesudvikling, organisationsudvikling, ledelsesudvikling. Arbejdet med voksne eller unge.
Meget bredt lige nu.

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse?

Hvis ja, hvilket?
•
•
•
•
•

udviklingsagent
Talent Manager i en rekrutteringsvirksomhed
Klinisk underviser i fysioterapi.
Distributionsassistent
Jordemoder

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.)?

