Projektvejledningsevaluering
Efteråret 2008

Cand. merc. Organisation og Strategi, 9. semester
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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, 9. semester

Population: 39
Antal respondenter: 15
Heraf:
Nogen svar: 1 (6,7 %)
Fuldførte: 14 (93,3 %)

Om projektet
Respondenterne har haft forskellige valgmuligheder på dette semester fx at skrive projekt på
studiet, at komme i praktik eller at følge et semester på en anden uddannelse/universitet.
Dermed har der også været forskellige formål med projektet for respondenterne. Følgende
rapport skelner ikke mellem de forskellige typer af projekter, udarbejdet af respondenterne.
Projektaflevering: 6. januar 2009.
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Projektvejledningsevaluering – samlet 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 din gruppe sig til vejledermøderne?
o

… Vi diskuterede i 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?
Jeg synes at vejledningen har været fint, i forhold til at jeg har været i praktik i København og vejledningen
har foregået i Aalborg. Men jeg har fået den sparring jeg efterspurgte.
Der mangler en svarkategori, når man er ikke er i en gruppe
Jeg skriver ikke i en gruppe og har sendt mail angående mine problemstillinger inde mødet og sendt skriftlig
oplæg som jeg har fået vejledning pr. telf. og mail
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