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DELTAGERNES EXIT SURVEY 2019-2020  

Med 2020 som vildt change management med covid 19 

 

INDHOLD 

(1) AKTIVITETER PÅ 4 SEMESTER: Hvor enig er du i at dit udbytte har været STORT ved følgende aktiviteter på MMD’s 4. semester? 

1. Mikrosociale processer og narrativ ledelse (17-18 aug) m/ Allan Holmgren  

2. Metode og videnproduktion (31 aug) m/ Jan Mouritsen & Kristian Kreiner var stort 

3. Ledelsesfilosofi (1-2 sep) m/ Ole Fogh Kirkeby var stort 

4. Devising Leadership (9-22-23 sep) på Teaterøen m/ Ole Fogh Kirkeby & Jan Molin var stort 

5. Mit arbejde med masteropgaven  

6. Den afsluttende mastereksamen  

 

(2) LÆRINGSMILJØ PÅ MMD: Hvor enig er du i at følgende har haft en betydning for dit udbytte af MMD uddannelsen?  

1. Semestergrupperne har spillet en positiv rolle  

2. Min refleksionspartner har spillet en positiv rolle 

3. Min coach har spillet en positiv rolle 

4. Holdet har spillet en positiv rolle 

5. Underviserne har spillet en positiv rolle 

6. Det samlede læringsmiljø på MMD 2019/2020 har spillet en positiv rolle 

7. Valgfri: Jeg har i øvrigt følgende refleksioner læringsmiljøet på MMD …  

 

(3) UDBYTTE AF UDDANNELSEN: Hvor enig er du i disse udsagn om dit udbytte af MMD i din professionelle praksis?  

1. MMD har gjort mig bedre til at varetage mine ledelsesopgaver.  

2. MMD har givet mig viden, færdigheder og kompetencer med en høj grad af relevans til at håndtere aktuelle og fremtidige 

udfordringer i min organisation. 

3. MMD har styrket min evne til at analysere de udfordringer, som vi skal håndtere i min organisation.  

4. MMD har styrket min evne til at se løsninger eller nye måder at gøre tingene på i min praksis. 

5. Jeg har fået mere ansvar og/eller nye arbejdsopgaver som følge af min MMD uddannelse. 

6. MMD har i høj grad givet mig: 

a. Personlig udvikling  

b. Faglig udvikling  

c. Bedre adgang til jobskifte  

d. Netværk  

e. Lønløft 

f. Karriereløft   

(4) ALT I ALT …   

1. MMD har alt i alt sat et betydeligt aftryk  

2. Jeg vil anbefale MMD til andre. 
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1.  AKTIVITETER PÅ 4 SEMESTER  

Mit udbytte var stort ….  

1. 'Micro sociale processer og narrativ ledelse' med Allan Holmgren (17-18 aug) 

 

 

2. 'Metode og videnproduktion' med Jan Mouritsen & Kristian Kreiner (31 aug) 
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3. 'Ledelsesfilosofi' med Ole Fogh Kirkeby (1-2 sept) 

 

4. 'Devising Leadership' på Teaterøen med Jan Molin & Ole Fogh Kirkeby (9-22-23 sept)
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5. Mit arbejde med 'Masteropgaven' 

 

6. Den afsluttende 'Mastereksamen' 
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2. LÆRINGSMILJØ PÅ MMD FORLØBET  

Hvor enig er du i at følgende har haft en betydning for dit udbytte af MMD uddannelsen?  

 

2.1  Semestergrupperne har spillet en positiv rolle 

 

2.2  Min refleksionspartner har spillet en positiv rolle 
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2.3  Min coach har spillet en positiv rolle 

 

 

2.4 Holdet har spillet en positiv rolle 
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2.5 Underviserne har spillet en positiv rolle 

 

2.6 Det samlede læringsmiljø på MMD 2019/2020 har spillet en positiv rolle 
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3. Hvor enig er du i disse udsagn om dit udbytte af MMD i din professionelle 

praksis?  

3.1 MMD har gjort mig bedre i stand til at varetage mine ledelsesopgaver 

 

3.2 MMD har givet mig viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere aktuelle og 

fremtidige udfordringer i min organisation 
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3.3 MMD har styrket min evne til at analysere udfordringer, som vi skal håndtere i min 

organisation 

 

 

3.4 MMD har styrket min evne til at se løsninger eller nye måde at gøre tingene på i min 

praksis 
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3.5 Jeg har fået mere ansvar og/eller nye arbejdsopgaver som følge af min MMD 

uddannelse 

 

3.6 MMD har i høj grad givet mig: 

A Personlig udvikling 
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B Faglig udvikling 

 

 

C Bedre adgang til jobskifte 
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D Netværk 

 

E Lønløft 
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F  Karriereløft 

 

 

4.  ALT I ALT   

4.1 MMD har sat et betydeligt aftryk 
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4.2 Jeg vil anbefale MMD til andre 

 


