
 
Semesterbeskrivelse, 6. semester, bacheloruddannelsen i Politik & Administration, 
forår 2021 

 
Semesterbeskrivelse 
Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Statskundskab 
Studienævn: Politik & Administration og Samfundsfag 
Studieordning: Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet  
September 2017 med ændringer 2018 (juni og august) 
 
Semesterets organisering og forløb 
Semestret består af tre konstituerende kursusmoduler samt valgfag svarende til 10 ECTS. 
Modul 23: Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS) 
Modul 24: Forvaltningsret (5 ECTS) 
Modul 25: Public policies i et komparativt perspektiv (5 ECTS) 
Modul 26: Bachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode (15 ECTS) 
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor, Sanne Lund Clement 
Studiesekretær: Dorthe Degenkolv 
 
 
 
Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 23: Offentlig budgetlægning og økonomistyring 
5 ECTS 
Placering  
6. semester 
 
Modulansvarlig 
Erling Jensen 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om budgettering, udgiftspolitik 
og økonomistyring i den offentlige sektor. 

Det er målet, da den studerende efter deltagelse i modulet har: 
Viden 
• teoretisk og praktisk viden om budgetlægning, udgiftspolitik og økonomistyring i den offentlige sektor 
 teoretisk og praktisk viden om budgetsamarbejde, aftalesystem og styring/prioritering af de offentlige udgifter,    
herunder budgetlægningsprocesser, budgetlægningsmetoder og budgetkontrol i stat og kommuner 
Færdigheder 
• færdigheder i at kunne anvende teorier fra modulet på budget- og økonomistyringsmæssige problem-
stillinger i den offentlige sektor 
• færdigheder i at forstå og fortolke teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende offentlig 
budgetlægning og økonomistyring 
Kompetencer 
• kompetence til selvstændigt at vælge relevante teorier og begreber og vurdere disses rækkevidde i 



 

forhold til økonomisk styringsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Grundlæggende behandling af teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende offentlig budgetlægning og 
økonomistyring. Centralt står 1) økonomistyringens rolle i styring og drift af organisationer, 2) offentlig udgifts-
politik og budgetlægning, 3) budgetlægning i stat og kommuner og 4) budgetkontrol og økonomisk evaluering. 

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger  
Øvelsesopgaver  
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen  
Eksamen  

  
Deltagere 
6. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel, med intern censur.  
 

 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 24: Forvaltningsret 
5 ECTS 
Placering  
6. semester 
 
Modulansvarlig 
Samlæses med erhvervsjura 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at give den studerende teoretiske og praktiske forudsætninger for at løse enkle forvaltningsretlige pro-
blemstillinger i den offentlige forvaltning. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har:  
Viden  
• viden om opbygning af forvaltningsorganer i henholdsvis den statslige og kommunale sektor samt kompeten-
cefordeling her indenfor 
• viden om reglerne om delegation af kompetence 
• viden til at identificere sagsbehandlingsfejl og angive relevante momenter af betydning for, om sagsbehand-
lingsregler konkret er overtrådt samt de retlige følger af regelovertrædelser 
• viden til prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene 
Færdigheder  
• færdigheder i at anvende ovenstående videns-elementer i en konkret, relevant sammenhæng 
Kompetencer  
• kompetence til at reflektere over og vurdere konkrete forvaltningsretslige problemstillinger i lyset af forvalt-
ningsrettens grundbegreber 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  



 

Grundlæggende behandling af udvalgte forvaltningsretlige problemstillinger. Der lægges vægt på 1) forståelse 
af den almindelige forvaltningsrets vigtigste regler, herunder reglerne om den offentlige forvaltnings organisati-
on, sagsbehandling og virksomhed og 2) forståelse af det de sæt af retslige regler, der gælder for offentlige 
myndigheders indbyrdes forhold og i forhold til borgerne. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 10 
Øvelsesopgaver Ligger i forelæsningerne 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen  

  
Deltagere 
6. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel, med intern censur.  
 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 25: Public policies i et komparativt perspektiv 
5 ECTS 
Placering  
6. semester 
Modulansvarlig 
Susi Meret 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Målet er at give den studerende en udvidet teoretisk og empirisk viden om public policies i et komparativt per-
spektiv med særlig fokus på politiske ideer, beslutninger og reformer. Modulet bygger videre på flere moduler - 
særligt modul 10, Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data, 
modul 11, Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarkedet samt modul 20, Komparativ og international politisk 
økonomi. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden  
• en grundlæggende indsigt i og viden om forskellige komparative tilgange til at belyse public policies 
• viden om teorier om betydningen af forskellige nationale politiske og velfærdsstatslige kontekster for public 
policies 
• viden om konsekvenserne af public policies i et bredere komparativt og samfundsmæssigt perspektiv  
Færdigheder  
• færdigheder i at kunne anvende teorier om public policies i et komparativt perspektiv på komplekse samfunds-
relevante problemstillinger 
• færdigheder i at gennemgøre komparative undersøgelser af public policies, herunder aspekter der både knyt-
ter an til input, output og impact 
Kompetencer  
• kompetence til selvstændigt at vælge relevante teorier og begreber og vurdere disses rækkevidde i forhold til 
komplekse komparative problemstillinger 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende tilgange samt teorier om public policies 
forstået bredt som input, output og impact. Centralt står: 1) en udvidet gennemgang af forskellige versioner af 
det komparative forskningsdesign 2) grundlæggende gennemgang af klassiske og moderne teorier om public 
policies i et komparativt perspektiv, 3) præsentation af teorier om betydningen af nationale politiske systemer 
samt den velfærdsstatslige kontekst for dagsordensfastsættelse, politiske beslutningsprocesser samt reformer i 
et komparativt perspektiv og 4) grundlæggende gennemgang af teorier om policy impact i et komparativt per-



 

spektiv. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 10 
Øvelsesopgaver 4 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen  
Eksamen  

  
Deltagere 
6. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Skriftlig, individuel, med intern censur.  
 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 26: Bachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode 
15 ECTS 
Placering  
6. semester 
 
Modulansvarlig 
Sanne Lund Clement 
Type og sprog 
Valgfrit kursusmodul 
 
Mål 
Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og 
gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for uddannelsens fagområder. 

Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet:  
Viden 
• har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling 
• har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier fra et eller flere 
af uddannelsens fagområder, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling 
Færdigheder  
• kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans 
• kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for 
projektets analyser 
• kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange 
• kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konse-
kvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet 
• på et udvidet niveau kan inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at 
præcisere analysens bidrag til ny viden 
• på et udvidet niveau kan anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder 
• kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt sprog 
Kompetencer  
• kan tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde selvstændigt og konstruktivt 
enten i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe eller individuelt 
• kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Der udarbejdes et bachelorprojekt, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere 



 

over og anvende tilgange og begreber inden for uddannelsens fagområder. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 140 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger  
Øvelsesopgaver  
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen  
Eksamen  

  
Deltagere 
6. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
Deltagerforudsætninger  
Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles som dobbeltforelæsninger med tilknyttede øvelser. Detaljeret beskrivelse findes i moodle. 
Eksamen 
Mundtlig, projekteksamen, med ekstern censur 
 



 

 

 

 

 

 


