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Forvaltningsret – 4. semester erhvervsøkonomi-jura 
Besvarelsesprocent forår 2020: 42% 
 
 
1. Hvor stor en del af undervisningen i dette fag har du deltaget i?  

 

 
 
Kommentarer 

• Hjemmestudie vikker ikke for mig. 
• Har ikke set forelæsningerne på de tidspunkter de lagde i skemaet, men har set næsten samtlige 

forelæsninger efterfølgende 
• Jeg har merit for faget 
• Har ikke haft faget 
• Vi nåede ikke at modtage forelæsninger i faget 

 
 

2. Hvor meget af pensum i dette fag har du læst?  

 

Kommentarer 
• Har merit for faget 
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3. Angiv i hvor høj grad du er enig i følgende udsagn: "Mængden af pensum 
var passende i forhold til læringsmålene"?  

 

Kommentarer 
• Deltog ikke 

 
 

4. Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for 
dette fag?  

 

Kommentarer 
• Coronavirus 
• Eftersom vi ikke har modtaget forelæsninger, har vi ikke fået den normale information 

 

5. Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? 
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Undervisningens omfang vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ikke 
tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højst.  

 

Kommentarer 
• Undervisningen har været mangelfuld i forhold til hvad der kunne forventes. 
• Powerpoints med lyd, har været knapt så informerende som en forelæsning/undervisning ville have 

været 
 
 

6. Angiv i hvor høj grad du er enig i følgende udsagn: "De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer i faget er velegnede"?  

 

Kommentarer 
• Forelæsninger har ikke haft en tilfredsstilendeformat, men mere mindet om oplæsning af slides. 
• Svært at svare på, da vi kun havde 2 forelæsninger og aldrig fik afprøvet øvelser og workshops 
• Har ikke rigtig prøvet noget pga corona. 
• Tænker at øvelser og workshop havde fungeret bedre, hvis vi kunne sidde sammen og diskutere. 

Havde det været muligt, ville jeg vælge i høj grad. Men det er PT svært at få til at fungere i praksis 
• på grund af Corona situation 

 
 

7. Angiv i hvor høj grad du er tilfreds med dine undervisere i faget. 
Vi ser gerne, at I besvarer dette spørgsmål konstruktivt. I må derfor gerne 
fokusere på, hvad der dels har fungeret godt med dine undervisere i faget, og 
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hvad der kunne gøres anderledes. Kom gerne med konstruktive eksempler, 
hvor I vægter de ting, der kan forbedres.  

 

Kommentarer 
• Har fungeret udemærket, men føler uni ikke har gjort nok for at give underviser og studerende 

mulighed for at opretholde "normale" forhold, evt. forelæsning over teams. 
• Forelæseren, Anne, har gjort det godt på trods af virtuel undervisning, og har gjort en god indsats 

for, at vi kunne få det bedste udbytte ud af undervisningen. 
• Taget omstændighederne i betragtning har underviserne formået at gennemføre undervisning på en 

acceptabel måde. 
• Forelæsninger er normalt 2x45 min, så bør de digitale forelæsninger også være det. Dette er ikke 

tilfældet, da nogle af lektionerne kun har været 15-20 minutter hvor resten er gjort til selvstudie 
(de svære elementer i emnet) det synes jeg ikke er okay. 

• Synes ikke det er helt okay at Anne til tider har lagt slides ud, hvor hun kun kommentere på det 
halve, og det tager 20 min. Når det er at forelæsningen skulle være fra 8:15-10. Jeg vil ikke mene 
at vi har fået det “tid” vi burde have, selvom det som hun har sagt at været rigtig godt og hun er 
god til at forklare så man forstår det 

• Synes ikke det er okay, at den gennemsnitlige powerpoint præsentation kun tager 25-30 minutter, 
når den skal svarer til en forelæsning. Især, når hun så lægger noget ud til selvstudium, så giver 
det ikke meget mening, at hun ikke bruge hele forelæsningstiden. 

• Eftersom vi ikke har modtaget fysisk undervisning er det svært at svare på. Fjern undervisningen 
kunne have været bedre.  

• Det er træls at vi kan få 60 siders læsning for, også er der 6 minutter powerpoint med tale til. 
Derudover er der dele i pensum, som bliver sprunget over, selvom der er rigeligt med tid til at 
forklare det. Havde vi haft almindelig undervisning, så havde hun også gennemgået det hele fordi 
det er over en time, men i og med det er powerpoints med tale, så er det hele maks 30 min, og det 
giver ikke mening at hun så springer noget over når hun har tid til det. 

 

Samlet status 
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