
 

Evaluering af emnespecialisering Moderne arbejdsliv og HRM F2019 

 

Koordinatorer: Morten Kyed og Bjarke Refslund 

Antal studerende på kurset: 39 (10 på 20 ects, 9 på 10 ects og 19 på 5 ects) 

 

Eksamen  

De studerede klarede sig generelt flot til eksamen. Til 20 ects projekteksamen var der et snit på 9,57 

mens der til 10 ects portefolioeksamen var et snit på 9,43 og til 5 ects 24 timer-eksamen var et snit 

på 6,79. 

 

Opsummering af de studerendes evaluering 

Af kursets 39 deltagere har kun 11 besvaret evalueringen, så næsten ¾ af kursets deltagere har ikke 

besvaret evalueringen. 

Har du fulgt kurset på 5, 10 eller 20 ECTS-point? 

 

 

Deltagelsen på kurset 

 Den fysiske deltagelse på kurset være høj, men forberedelsen til forelæsningerne ikke har været 

imponerende. Det er bekymrende at 73% angiver at have læst under halvdelen af pensum eller slet 

ikke har forberedt sig til forelæsningerne.  

Hvor meget har du i gennemsnit forberedt dig til de enkelte forelæsninger? 



 

 

Af de åbne svarkategorier synes det at skyldes to ting: Dels at mange studerende læser efter 

forelæsningerne samt at mange at besvarelserne er fra studerende på 10 ects, hvoraf mange klager 

om stort arbejdspres i forbindelse med at have 10 ects kurser/portefolier på semestret.  

 

Forelæsningerne 

Der er generelt tilfredshed med omfang og udbyttet kurset forelæsninger. Dog efterspørger nogle at 

det er flere og mere praksisorienterede ledelses- og HRM-forelæsninger, ligesom de synes det 

arbejdssociologiske vægtes for højt.  

 

Portefolio-Workshops 

Kun fire af de studerende som besvarer evalueringen har deltaget i portefolio-workshops, og deres 

oplevelse er ret forskellig. Kritikken i de åbne besvarelser retter sig især på feed-back formen, hvor 

vi valgte at give generiske kommentarer på deres tilsendte besvarelser. Flere efterlyser individuel 

feedback. Desuden mener flere at opgaven var for bred og tidskrævende sammenlignet med de 72 

timer som var sat af til den. Denne kritik er vi delvist enige i, om end karakterne til eksamen 

afspejler, at de studerende generelt lykkedes med at løse opgaven flot.  

 

Afsluttende bemærkninger fra koordinaterne 

Generelt synes kurset at have fungeret fornuftigt, dog giver særligt kommentarerne og 

arbejdsbyrden i forbindelse med portefolio stof til eftertanke i forhold udformningen af opgaven til 



næste år. Desuden har det været tydeligt for os som koordinatorer, at de studerende på 10 ects er 

pressende, især de studerende som har tre 10 ects kurser og portefolioer simultant.   


