Modulet Strategisk ledelse, F12

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af
modulet i forhold til fagets formål?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der var mere litteratur,
der tager udgangspunkt i det offentlige ledelsesfelt.
 En generel udfordring for fagene på masteren er at koble teori fra amerikanske lærebøger til en
offentlig politisk kontekst. Dette gjorde sig også gældende her.
 Der var mange oplægsholdere, de var alle gode, men det kunne have været godt at de tog
udgangspunkt i noget af det teori vi havde i pensum.
 Som sagt under evalueringen af modulet med ansvarlige lektorer, bør gæsteforelæsere i højere grad
være teoretisk fagligt funderet. Vi var flere gange præsenteret for praktikere, der beskrev deres
hverdag.
 nogle dage mere inspirerende end andre
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Var modulet fagligt interessant?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Generelt en interessant og spændende modul, men til tider lidt løst, jeg manglede lidt mere
gennemgang af teorier.
 Der kunne have været et lidt højere niveau i blandt gæsteforelæsere.
 Modulet havde et spændende pensum.

Hvordan var dine forudsætninger for at følge undervisningen på modulet?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
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Har du fået en større interesse for modulets fagområde efter undervisningen ?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Det vil være en styrke, at bruge gæsteundervisere, der har konkret erfaring og teoretisk kendskab til
ledelse i det offentlige.
 Jeg har i høj grad fået større interesse for fagområdet, idet fagets indhold kan bruges i forhold til mit
nuværende ledelsesjob.
 Modulet har givet mig en opklaring på, hvad jeg i forvejen har gjort meget og har givet mig struktur og
redskaber i min bevidsthedsgørelse af strategisk ledelse

Føler du dig rustet til, at kunne benytte det faglige udbytte i dit
daglige/fremtidige arbejde?
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
Er det lykkedes at koble teori og praksis i undervisningen på dette modul?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Generelt ja, men der har været forelæsninger, hvor forsøget på at koble teori og praksis ikke er
lykkedes lige godt for alle.
 Nogle af elementerne fra den amerikanske lærebog blev meget dårligt koblet til en politisk offentlig
kontekst. Dog er det generelle indtryk ok.
 Der er stadig et stykke arbejde i at nå enderne mellem Offentlig virksomhed og for en stor del - privat
strategisk tilgang. Eksamen gav faktisk en del inspiration, ved at spørge dybere ind til koblingen, end
måske undervisningen havde gjort.
 Undervisningen bar dog alt for meget præg af diskussion i grupper og fokus på opgaven. jeg ville gerne
have haft mere konkret undervisning
 Dog kunne færre oplæg fra praksis erstattes af flere teoretiske oplæg.
 Der har været en god afveksling mellem forelæsere fra "den virkelige verden" og forelæsere fra
Universitet, hvilket har været et godt indspark i forhold til at koble teori og praksis.
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Hvordan vurderer du planlægning og tilrettelæggelse af modulet?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Der kom hurtige tilbagemeldinger på evt. kritik, og forsøgt justeret i forhold hertil, hvor det var muligt.
Det virkede ret professionelt.
 Rigtig godt med tilpasning undervejs. Det ville have været godt, hvis Klaudi var en af oplægsholderne,
ligesom et par af de eksterne oplægsholdere kunne være udeladt.
 Kunne ønske mere teori – forelæsning. Enkelte gæsteforelæsere levede ikke op til forventningerne
 Jeg ville ønske der blev kørt seminarer fredag og halv lørdag.
 Der var alt for meget gruppesnak og for mange oplægsholdere, der ikke havde meget at byde på.
 Den primære planlægning kunne med fordel forbedres. Og det blev den. Der var stor villighed til at
tilpasse og justere. Rigtigt godt gået af XXX.
 De fleste studerende har en ledelsespraksis, der med fordel kan reflekteres over. Derfor finder jeg
praksisfortællingerne for mange og kunne erstattes af flere teoretiske oplæg med efterfølgende
refleksion. Ønske: De eksterne oplægsholdere kunne kvalificere de studerendes refleksion ved at
arbejde som refleksive praktikkere under oplægget.
 Det er ikke en fordel for mig personligt, at den ene seminardag starter kl. 14.00. På det hold jeg gik på,
viste det sig, at det ikke var nødvendigt for nogen af de studerende, hvorfor det kunne have været rart,
hvis det havde været muligt at flytte tidspunkterne for disse forelæsningsgange.
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Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? - Omfang

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? - Sværhedsgrad

6

Modulet Strategisk ledelse, F12

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? - Relevans

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Litteraturens relevans bør søges forbedret ift det offentlige.
 det var meget engelsk i en meget tyk bog, det kunne jeg blive lidt demotiveret af.
 Det var i første omgang svært at se relevansen af Exploring Strategi-bogen, da den primært anvender
den private sektor som genstandsfelt. Men som seminarerne skred frem blev det mere og mere klart,
at den også har relevans for den offentlige sektor. Godt med grundbøger - og ikke kun
kompendier/artikler.
 Godt med litteratur både på engelsk og dansk.
 Det var den engelske bog der gør at jeg synes at det var svært.
 Jeg kan ikke forstå, at det er nødvendigt med litteratur på engelsk. Der er skrevet rigtig meget god
litteratur på dansk. Faktisk synes jeg det er lidt noget snobberi, at det skal være på engelsk. Jeg har
boet i udlandet og ikke talt og skrevet andet end engelsk i 1 år, så for mig gik såmænd ok, men jeg
kan godt forestille mig at det har voldt problemer for nogen.
 Jeg kom til at holde meget af den tykke engelske bog
 Evt finde relevant dansksproget litteratur
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Hvilke faglige emner har du især fået udbytte af? Vælg gerne flere.

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
Hvilke faglige emner har været de vanskeligste? Vælg gerne flere.
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 jvf. bemærkningen under litteratur
 Svært for mig at finde den rette sammenhæng i forhold til hvad strategisk ledelse er - jeg havde nok et
helt andet billede på forhånd, så det handlede mere om mine forudsætninger end selve emnet.
 Men omsætningen af strategi til handling, er vel netop det sværeste!!
 Det har ikke været vanskeligt at vurdere udgangspunktet for strategisk ledelse, men det kan være
vanskeligt at agere i forhold til det udgangspunkt, der er i den kontekst, man befinder sig i.

Hvordan har din forberedelse til modulet været forud for undervisningen?

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
 Fik læst alt pensum, men ikke altid forud for de enkelte seminarer
 Grundet større udfordringer arbejdsmæssigt end normalt kunne jeg ikke nå at læse materialet og har
også udsat min eksamen.
 Bruger meget tid på forberedelse

Andre kommentarer til modulet - såvel positive som negative?
 Der manglede tilbagemelding fra vejleder i forbindelse med udarbejdelse af eksamensopgave. Opgave
fremsendt via first class med anmodning om respons fra vejleder. Respons ikke modtaget. Meget
utilfredsstillende, når der stilles vejleder til rådighed for udarbejdelse af eksamensopgave.
 Jeg manglede information omkring vejlederens rolle og hvilke forventninger jeg kunne have til hende.
Det er mit første modul med individuel vejledning. Jeg vil foreslå, at vejlederen orienterer mere om
indholdet i vejlederrollen- specielt til studerende, som ikke tidligere har haft individuel vejledning
 Eg godt og udbytterigt modul, som jeg gerne vil anbefale andre at følge.
 Gæsteforelæserene var ikke alle lige godt forberedte på emnet. Gæsteforelæserne kom alle fra en
regional/kommunal institution. En ansat i staten eller en selvejende institution under staten ville have
været godt. En af AAU underviserne klarede sin forelæsning mindre godt, da denne var alt for
tekstnær og power-point var rigtig mange siders "direkte afskrift" af citater/afsnit for Exploring
Strategi. Det virkede ikke så professionelt. Øvrige AAU undervisere virkede velforberedte og
professionelle.
 Nu bliver jeg igen interesseret i at få læst materialet og udforme min eksamensopgave - at få
overblikket og sammenhængen i strategisk ledelse.
 Meget interessant. Kunne ønske mindre gruppearbejde og mere forelæsning. Jeg har oplevet, at der
har været meget fokus på opgaven længe inden jeg har været afklaret med emnet til denne. Har været
frustrerende når gruppearbejdet har drejet sig om dette.
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 Jeg mener ikke det var relevant med de mange forskellige gæsteundervisere. Flere af dem var helt
ligegyldige.
 XXX præsterede en meget nærværende og relevant kritik og rådgivning af mit eksamensoplæg.
Vejledningen foregik på tidspunkter, der viste stor fleksibilitet fra XXX’s side. Jeg er både taknemmelig
og meget tilfreds. I øvrigt en linje, jeg har oplevet fra XXX og XXX ligeledes. Det gør det muligt at
studere midt i et ledelsesliv. Tak. Mvh. XXX
 Mere konkret undervisning. Ikke fokusere så meget på opgaven. Vi er der for at lære, ikke kun for at
skrive en opgave. Sortere i oplægsholderne!
 Positivt med stor fleksibilitet fra undervisernes side og deres villighed til at ændre på ting i forhold til
holdets ønsker
 Et dejligt og godt fag/modul
 God afveksling mellem oplæg og diskussion.

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din
masteruddannelse: Hvis dette er dit første modul, hvad synes du så om de
informationer og den velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart?

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.
 Det kunne anføres mere explicit, at al korrespondance (uanset model) fremover alene ville foregå via
First Class.
 Det vil være godt at ved modul start at underviserne var opmærksomme på hvem var de nye
studerende og informeret om formen og deres forventninger til vores deltagelse, ellers tager det lidt tid
inden man kommer i gang. Lidt mere praktiske informationer vil også hjælp. Det var et stort hold og
mange kendt hinanden på forhånden da der er overvægt af studerende fra Nordjylland så man kan
have svært ved at komme til at spørge om hvordan tingene foregår, der er ikke meget tid udover
forelæsninger mm. Så det er først når gruppearbejde kommer igang at de er mulighed for at spørge.
 er ikke mit første modul
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Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med
masteruddannelsen?

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.
 Men et ønske kunne være en reel kantine, så de, der ikke bestiller mad har mulighed for at købe noget.

Såfremt du har valgt at bestille mad i forbindelse med din masteruddannelse,
hvor tilfreds var du så med denne ordning?

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.
 fik ikke bestilt
 Mere variation fra seminar til seminar, men ok kvalitet.
 tydeligvis er der kommet ny leverandør. Dejlig mad.
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 Ikke bestilt mad, er for dyrt
 Ud med de vanlige tarteletter tak ... gerne salat eller andet sundt, så vi ikke direkte falder i søvn
bagefter pga. forkert kost :-)

Hvordan synes du, at konferencesystemet FirstClass fungerer?

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.
 jeg bruger kun FC til at se slides/noter og besked fra Undervisere og til afl. af opgaver
 Men det ville være rigtig godt, hvis der kunne komme en advice i mailboksen (ikke FC), når der er nyt i
FC. Men måske er det allerede muligt, og kun et spørgsmål om, at jeg får sat programmet anderledes
op ?
 Har oplevet at sendte dokumenter ikke blev modtaget af vejleder. Usikkerhed når der ikke bliver svaret
på sendte dokumenter.
 Vil gerne have litteratur noget før!! Er i en stor organisation, hvor det tager sin tid at bestille/indhente
bøgerne.
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Hvis du i forbindelse med dit studium har været i personlig kontakt med
mastersekretariatet, hvor tilfreds var du så med den service, som du fik?

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.





XXX og Co. leverer en fantastisk service. Mvh. XXX
Hurtigere ekspedition
Fik en god og personlig service af XXX ... tak for det
Super service
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