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Der evalueres som aldrig før i både den offentlige og den private sektor, og der eksisterer et utal af
evalueringsmodeller. I denne informative og fagligt velfunderede lærebog gennemgår Hanne Kathrine
Krogstrup et stort udvalg af disse modeller. Bogen beskriver, vurderer og giver et overblik over en række
evalueringsperspektiver og -modeller: Klassisk effektevaluering Evidens Teoribaseret evaluering
Contribution-analyse Præstationsmålinger Interaktiv evaluering Samarbejdsevaluering Participatorisk
evaluering Opbygning af evalueringskapacitet.
Modellerne repræsenterer et bredt spektrum af internationalt udviklede evalueringsmodeller, der allerede
anvendes eller har potentielle anvendelsesmuligheder.
Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med evaluering. Hanne Kathrine Krogstrup er professor mso
på AAU og en af Danmarks fremmeste eksperter i evaluering.
dk, så du altid har en livline, når der skal træffes vigtige beslutninger i udbudsprocessen. Indgå en fast
sparringsaftale med Udbudsjura. Hvordan digitalisere anskaffelsesprosessen og hente ut gevinstene. Kurs i
offentlige anskaffelser of offentlige innkjøpere og leverandører til offenlig sektor. Kurs i offentlige
anskaffelser of offentlige innkjøpere og leverandører til offenlig sektor. dk’s kurser er altid praktisk

orienterede og. dk, så du altid har en livline, når der skal træffes vigtige beslutninger i udbudsprocessen. dk’s
kurser er altid praktisk orienterede og. dk cookies. Her finder du en oversigt over alle. Meld deg på et
arrangement eller abonner på vårt nyhetsbrev og få den mest relevante informasjonen på e-post hver andre
uke. dk cookies.
Indgå en fast sparringsaftale med Udbudsjura. Set i et meget overordnet perspektiv. KURSER. Udbudsjura.
Konkurransegrunnlaget skal inneholde en beskrivelse av det konkrete behov som den nyutviklede varen eller
tjenesten må dekke. Indgå en fast sparringsaftale med Udbudsjura. Udbudsloven regulerer ordregivende
myndigheders anskaffelser af bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser. dk, så du altid har en livline,
når der skal træffes vigtige beslutninger i udbudsprocessen. Med en supervisionsuddannelse får du mulighed
for at udvikle dine kompetencer indenfor supervision og bliver klædt på til at kunne lede både.

