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2. semester, kandidatuddannelsen i Politik & Administration F21 

Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik & Samfund 
Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag 
Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2020 
 
Semesterets organisering og forløb 
Kandidatuddannelsen i Politik & Administration er opdelt i to specialiseringer. En specialisering i ”politik og analyse” og en 
specialisering i ”ledelse og forvaltning”.   

2. semester består af fire moduler: 

Modul 4: Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse 
Modul 5A: Komparativ og international politik 
Modul 5B: Innovation og forandring i komparativt perspektiv 
Modul 6: Projekt 
 
Begge specialiseringer følger modul 4 og 6.  
Modul 5A og 5B er specialiseringsmoduler.  
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor Mads Peter Klindt (politik og analyse) og lektor Christian Lindholst (ledelse og forvaltning) 
Sekretariatsdækning: Dorthe Søgaard Degenkolv 

 
Modulbeskrivelse: Modul 4 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 4: Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse (5 ECTS)  
Placering  
2. semester 
Modulansvarlig 
Lektor Mads Peter Klindt 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
Læringsmål 
Det er målet, at de studerende efter deltagelse i modulet har opnået: 

Viden 
 

• Om det arbejdsmarked, de selv kommer ud i efter dimission og kendskab til forskellige 
karriereveje for tidligere kandidater i Politik & Administration, herunder med blik for både 
den offentlige og den private sektor, typiske og atypiske brancher, job og 
ansættelsesforhold.  

• Om den rolle digitale teknologier spiller i forhold til arbejdsfunktioner, rekruttering, 
personalepolitik, netværksdannelse, karriereplanlægning og jobsøgning på samtidens 
arbejdsmarked for akademisk arbejdskraft. 

• Om de muligheder, der findes i forhold til støtte og rådgivning på universitetet i forhold til 
at få eksterne samarbejdspartnere, søge praktikstillinger og job både i Danmark og 
internationalt 

Færdigheder 
 

• I at identificere egne faglige, metodiske og personlige styrker og svagheder i forhold 
arbejdsmarkedet. 

• I at benytte digitale redskaber til jobsøgning og netværksdannelse. 
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• I at fremstå professionelt, både i mundtlig og skriftlig kommunikation. 
Kompetencer 
 

• Til at forstå sig selv i forhold til arbejdsmarked, jobfunktioner samt jobsøgning. 
• Til karriereplanlægning og profilering. 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modulet er et nyt modul på kandidatuddannelsen i Politik & Administration og har ingen direkte sammenhæng med de øvrige fag 
på uddannelsen.  
 
Modulet består af en række seminarer og øvelser, der har fokus på at styrke de studerendes viden om arbejdsmarkedet, job og 
karrieremuligheder for akademisk arbejdskraft i lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Indholdet består af en række 
lektioner med fokus på arbejdsmarkedsforhold og kompetencebehov og den rolle digital teknologi spiller ift. jobsøgning, 
netværksdannelse, karriereplanlægning og rekruttering.   
 
Modulet er tilrettelagt i samarbejde med AAU Karriere og gør brug af en række eksterne bidragydere herunder en række 
tidligere poladm-studerende, der kommer og fortæller og egne erfaringer med jobsøgning og karriere i både offentlig og privat 
sektor.      
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
5 ECTS svarer til 140 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Seminaraktivitet  28 
Læsning/forberedelse til forelæsninger samt øvelser  64 
Eksamen 48 

 

Deltagere 
2. semester Politik & Administration (begge specialiseringer) 
 
Deltagerforudsætninger  
Ingen ud over dem, der gælder for uddannelsen. 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Kurset afvikles over otte seminarer med bidrag fra AAU Karriere samt en række eksterne bidragydere. 
 
Eksamen 
Skriftlig, individuel 48-timers prøve med intern censur. 
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Modul 5A 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 5A: Komparativ og international politik 10 ECTS. 
Placering  
2. semester 
Modulansvarlig 
Professor Christian Albrekt Larsen og Professor Søren Doserode 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
Læringsmål 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har: 
 
Viden 

• Om centrale internationale politikker og internationale organisationer samt indsigt i centrale teorier og tilgange til 
internationale politikker og deres tilblivelse. 

• Om centrale europæiske politikker og organisationer, i særdeleshed EU samt indsigt i centrale teorier og tilgang til 
europæiske politikker og deres tilblivelse. 

• Om centrale teorier og tilgange i komparativ politik. 
• Om multi-level-governance. 
• Om aktuelle problemstillinger international politik, europæisk politik og komparativ politik. 

Færdigheder 
 

• I at anvende begreber, teorier og metoder om offentlig politik på tværfaglige og internationale problemstillinger. 
• I at analysere, formulere og behandle tværfaglige og internationale problemstillinger om offentlig politik 

 
Kompetencer 
 

• Til selvstændigt og sammen med medstuderende at identificere, indsamle viden om og reflektere over problemstillinger 
i internationalt og komparativt perspektiv. 

• Til at bidrage til problemløsning, policy-formulering og kommunikation af politiske beslutninger inden for internationale 
organisationer. 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Målet med forløbet er, at kvalificere den studerende til, sammen med en projektgruppe, at kunne analysere offentlige 
politikker i et multi-level governance perspektiv. Forløbet har fokus på at give den studerende en forståelse af, at 
offentlige politikker er indlejret både i internationale, regionale, nationale og lokale institutioner. 

Forløbet starter med en forelæsningsdag, der introducerer multi-level governance perspektivet og giver 
grundlæggende introduktion til international organisering og organisationer. Herefter tages udgangspunkt i en række 
konkrete eksempler på multi-level governance. De tre konkrete tematikker er FN-verdensmål, sikkerhedspolitik med 
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særlig vægt på NATO og migrationspolitik. Endeligt indeholder forløbet en særlig introduktion til EU-systemet og 
NATO via en studierejse til Bruxelles (eventuelt virtuel).   

Der tilstræbes et tæt samspil med projektarbejdet, der falder inden for området ’international, europæiske og 
komparativ politik’. Der forventes et projektskrivningsforløb, hvor projektgrupperne arbejder med offentlige politikker i 
internationalt perspektiv. Undervisningssproget er dansk og/eller engelsk alt efter forelæserens præference. 

Modulet udbygger de kompetencer den studerende fik på bachelordelens moduler i ’International politik’, ’EU og 
europæisering af politisk styring og politikdannelse’ og ’komparativ politik’. Den studerende bringes på 
kandidatniveau bl.a. ved at fokusere på konkrete politiker og organisationer og samspillet mellem forskellige niveauer 
i politikdannelsen.  

  
Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Seminarer 3 stk. 36 
Øvelsesopgaver 3 stk. 36 
Ekskursion Bruxelles (eventuelt virtuelt) 36 
Læsning og anden forberedelse  124 
Eksamen 48 

 

Deltagere 
2. semester Politik & Administration (specialisering i politik og analyse) 

 
Deltagerforudsætninger  
Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.  
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Afvikles over én forelæsningsdag, tre seminar af to dage (inklusiv øvelser) og én studietur. 
Eksamen 
Skriftlig gruppebaseret 48 timers prøve med intern censur. 
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Modulbeskrivelse: 5B 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 5B: Innovation og forandring i komparativt perspektiv 10 ECTS 
Placering  
2. semester 
Modulansvarlig 
Lektor Christian Lindholst 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har: 
 
Viden 

• Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser af innovations- og 
digitaliseringsprocesser. 

• Om aktuelle udfordringer og problemstillinger i innovations- og digitaliseringsprocesser. 
• Om konkrete innovations- og digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor, herunder viden om processernes historie, 

institutionelle rammer, aktører og interessemodsætninger. 

Færdigheder 

• I at identificere problemstillinger i forbindelse med implementering af innovations- og digitaliseringsprocesser på tværs 
af forskellige sektorområder. 

• I afsøgning og identifikation af relevant forskningsbaseret viden på højt internationalt akademisk niveau med henblik på 
at kunne analysere innovations- og digitaliseringsprocesser. 

• I at kunne begrunde valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i forhold til 
inddragelse af konkrete kontekstuelle sammenhænge i analyse af innovations- og digitaliseringsprocesser. 

• I mundtligt og skriftligt at kunne formidle problemer og løsninger med udgangspunkt i modulets teorier, begreber og 
metoder. 

Kompetencer 

• Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til innovations- og digitaliseringsprocesser. 
• Til at beskrive innovations- og digitaliseringsprocesser og opstille analysestrategier ved hjælp af modulets teorier, 

begreber og metoder. 
• Til at skitsere innovations- og digitaliseringsprocesser der adresserer konkrete udfordringer i den offentlige sektor. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Målet med modulet er, at kvalificere den studerende til at forstå og arbejde med innovation, herunder digitalisering og 
organisatoriske forandringer, hovedsageligt i den offentlige sektor. Endvidere kvalificeres den studerende til i samarbejde med 
andre at analysere og understøtte ledelse af innovations- og digitaliseringsprocesser inden for et eller flere udvalgte 
sektorområder, herunder også at kunne bidrage til kvalificering af disse processer. Modulet fokuserer således på problemer, 
kritisk refleksion og handlemuligheder i forbindelse med den organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og 
politiske kontekst. Modulet inddrager både teori, metoder og cases som redskaber til at forstå og analysere innovations- og 
digitaliseringsprocesser på forskellige organisatoriske niveauer. 
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Undervisningen vil være baseret på en kombination af generelle teorier om innovation, digitalisering og forandring med fokus på 
et eller flere sektorområder og/eller organisatoriske niveauer. Herunder inddrages endvidere samspil mellem organisation, 
forvaltning og politiske institutioner i historisk og aktuel kontekst. 

Undervisningen vil være opdelt i tre blokke med fokus på henholdsvis ledelse af organisatorisk forandring (v/ Christian 
Lindholst), digitalisering (v/ Kasper Trolle Elmholdt og Jeppe Agger Nielsen) og innovationsprocesser (Teis Brøting).  

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
10 ECTS svarer til 280 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Seminarer: 3 om ledelse af organisatorisk forandring, 2 om 
digitalisering og 5 om innovation. 72 

Øvelser 36 
Læsning og anden forberedelse til forelæsninger samt 
øvelser  124 

Eksamen  48 
 

Deltagere 
2. semester Politik & Administration (specialisering i ledelse og forvaltning)  
Deltagerforudsætninger  
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Modulet afvikles over 10 seminardage  
Eksamen 
Skriftlig, gruppebaseret 48 timers prøve med intern censur 
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Modulbeskrivelse: Modul 6 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 6: Projektarbejde, 15 ECTS 
Placering  
2. semester 
Modulansvarlig 
Lektor Mads Peter Klindt og lektor Christian Lindholst 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
Mål  
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har: 
 
Viden 

• om et eller flere felter fra specialiseringsmodulerne af detaljeret og konkret karakter og på højt niveau. 
 

Færdigheder 
• til at afgrænse problemer der kan anses for relevante og samtidigt mulige at undersøge på relevant niveau og i 

hensigtsmæssig form igennem samarbejde med andre  
• til at udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens resultat i samarbejde med andre  
• til at identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i feltet. 
• Til at inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling. 

 
Kompetencer 

• til at tilrettelægge og gennemføre dybtgående undersøgelser under hensyn til problemets karakter, relevante 
interessenter og formidling af resultater. 

• til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig og personlig udvikling. 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modulet indeholder problembaseret projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Hensigten er at sammenknytte teoretisk viden og 
viden om empiriske perspektiver og sagsområder opnået gennem den studerendes 10 ECTS modul på specialisering i enten 
"Politik og Analyse" eller "Ledelse og Forvaltning". Projektarbejdet og undersøgelse af projektets problemstilling skal falde inden 
for rammerne af semestrets specialiseringsmoduler, og læringsmålene skal følgelig forstås og implementeres i dette lys. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
15 ECTS svarer til 420 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde: 

Aktivitet Varighed i timer 
Gruppedannelse og semesterprojekt seminar 8 
Projektarbejde og vejledning 400 
Eksamen og eksamensforberedelse 12 
  
  

 

Deltagere 
1. semester kandidatuddannelse i Politik & Administration (begge specialiseringer) 
Deltagerforudsætninger  
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Der er en forudsætninger for deltagelse i kurset, at deltagerne har fulgt enten modul 5A eller 5B på kandidatuddannelse i Politik 
& Administration. 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
Eksamen 
 Mundtlig gruppebaseret eksamen med ekstern censur 
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