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Indledning
Undersøgelsen er foretaget i løbet af efterårssemesteret 2008 og er distribueret til samtlige medlemmer af populationen.

Fakta om population og respondenter
•

Fakultet: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

•

Studie: Erhvervsøkonomi (KA 2 år) – Cand. merc. i Strategi og Organisation, 7. semester

Antal respondenter: 45
Antal besvarede spørgeskemaer: 26
Heraf:
Nogen svar: 1 (3,8 %)
Fuldførte: 25 (96,2 %)

Om projektet
Emne: Projektarbejde i integration af videnskabsteori, organisation og strategi.
Formål: at den studerende skal kunne opbygge kompetence til at arbejde med en videnskabsteoretisk forståelse af organisation og/eller strategi. Arbejdet finder sted i projektform, hvor enten
en organisations- eller strategiteoretisk problemstilling bearbejdes videnskabsteoretisk.
Aflevering: 6. januar 2009 kl. 10.00.
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Projektvejledningsevaluering - rapport
Undersøgelsens opdeling
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål opdelt på følgende emner:
1. Vejledningens omfang
2. Vejledningens kvalitet
3. Forberedelse i forbindelse med vejledningen

Vejledningens omfang
1. Har omfanget af vejledningen været passende?

Vejledningens kvalitet
2. Hvordan vurderer du kvaliteten af vejledningen?

o

… fagligt i fht. gruppens projektemne?
projektemne?
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o

… metodemæssigt?
etodemæssigt?

Forberedelse i forbindelse med vejledningen
3. Hvordan vurderer du vejlederens forberedelse til vejledermøderne?

4.a) Hvordan forberedte
forberedte din gruppe sig til vejledermøderne?
o

… Vi diskuterede i gruppen,
gruppen, hvad vi ville tale om til mødet
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o

… Vi sendte et skriftligt oplæg til vejlederen inden mødet

4.b) Anden forberedelse?
Der var en del diskussioner internt i gruppen, så ofte havde vi en del spørgsmål til vejledermøderne, som
nogle gange resulterede i et svar.
Sammen med det skriftlige oplæg, sendte gruppen ofte en mail til vejleder, hvori gruppens forventninger til
vejleder på det kommende møde blev beskrevet... her kunne gruppen fx skrive problemstillinger i projektet,
som gruppen ønskede hjælp til.
Vi læste selv op på relateret emner vi ønskede at diskutere med vejlederen og spurgte ved vejledermødet
ind til forståelsen.
Sendte dagsorden og skrifteligt materiale mindst 48 timer inden
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