Kursusevaluering
Foråret 2012

MSc. International Business, 10. semester
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Indledning
Undersøgelsen er foretaget i løbet af forårssemesteret 2012 og er distribueret til samtlige
medlemmer af populationen.

Fakta om population og respondenter
•

Fakultet: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

•

Studie: Erhvervsøkonomi (KA 2 år) – MSc. in International Business, 10. semester

Population: 34
Antal respondenter: 13 (38,23 %)
Heraf:
Nogen svar: 1 (7,69 %)
Fuldførte: 12 (92,31 %)

Om projektet
Der er tale om det afsluttende kandidatspeciale. Kandidatspecialet skal dokumentere
kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne
byggende på centrale områder af viden, innovation og entrepreneurship. Specialet kan
behandle teoretisk-praktiske problemstillinger f.eks. i et samarbejde med en virksomhed eller
rene teoretisk-metodiske problemstillinger.
Projektaflevering: 6/6 2012 kl. 12.00
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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?
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Vejledningens kvalitet

2. Hvordan vurderer du kvaliteten af vejledningen?

o

… fagligt i fht. gruppens projektemne?
projektemne?

o

… metodemæssigt?
etodemæssigt?

Side 4 af 6

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, hvad vi ville tale om til mødet/... Jeg gjorde mig nøje overvejelser om,
hvad jeg ville drøfte med vejleder til mødet
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o

… Vi/Jeg sendte et skriftligt oplæg og/eller relevante dele af projektet til vejlederen inden mødet

4.b) Anden forberedelse?
forberedelse?

• No meetings, all communication through mails
• we prepared the questions to be asked.
• The preparation mainly consisted of the reflection on the past chapters of the project, for
which additional arguments were needed, and of the outline of the following chapters with
the outline of the methodology.
• Throughout this process I always benefited from the discussion and the guidance.
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