
 

1 
 

Semesterbeskrivelse, 2. semester, kandidatuddannelsen i Samfundsfag som sidefag 
ved Aalborg Universitet F21 

Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Studienævnet for Politik og Samfund 
Studieordning: Kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag samt sidefag  
Semesterets organisering og forløb 
Semestrets er opdelt med 15 ECTS på centralfaget og 15 ECTS på sidefaget/Samfundsfag. 
Semestret indeholder følgende undermoduler: 
Modul 15: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (10 ECTS) 
Modul 17: Politisk sociologi (5 ECTS) 
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Lektor Karen Nielsen Breidahl/Ole Jensen 
Sekretariatsdækning: Dorthe Degenkolv  
 
Modulbeskrivelse: 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Samfundsøkonomi og økonomisk politik 
10 ECTS 
Placering  
4. semester  
 
Modulansvarlig 
Lektor Jan Holm Ingemann 
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
 
Mål 
Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og øko-
nomisk politik med særlig vægt på de centrale paradigmatiske forskelligheder mellem centrale økonomiske 
teorier. 
 
Det er målet, at den studerende efter deltagelse i modulet har:  
Viden  
• en grundlæggende indsigt i og viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik  
• viden om forskellige økonomiske teorier, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om 
konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold  
• viden om de økonomiske og politiske aspekter af aktuel økonomisk politik  
• viden om centrale økonomisk-teoretiske konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de 
heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik  
• viden om aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politi-
ske dimensioner  
 
Færdigheder  
• færdigheder i at kunne anvende ’økonomisk teori (begreber og årsagssammenhænge) til at forstå såvel aktu-
elle økonomisk-politiske problemstillinger som debatten herom i medierne  
• færdigheder i at analysere centrale aspekter af økonomisk politik – makroøkonomisk såvel som strukturpoli-
tisk  
 
Kompetencer  
• kompetence til på selvstændigt grundlag at gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger i 
en økonomisk og politisk sammenhæng 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende samfundsøkonomi og økonomisk politik. 
Der lægges vægt på makroøkonomien, men mikroøkonomi inddrages, hvor det er relevant i forhold til analyse 
af politisk-økonomiske problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende stifter bekendtskab 
med aktuelle tekster så som budgetredegørelser, finansredegørelser m.m. og centrale mediedebatter om øko-
nomiens tilstand og behovet for mulige økonomisk-politiske indgreb. 
 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
10 ECTS svarer til en arbejdsindsats på 280 timer, og disse forventes fordelt på følgende måde: 
 

Aktivitet Varighed i timer 
Dobbeltforelæsninger 50 
Øvelsesopgaver 50 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 179 
Eksamen 1 

  
Deltagere 
4. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration 
4. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
2. semester, kandidatuddannelsen i Samfundsfag som sidefag 
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, med ekstern censur.  
En forudsætning for at kunne indstilles til prøven er aflevering og godkendelse af de skriftlige øvelsesopgaver 
 
 
Modulbeskrivelse 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Politisk sociologi  
5 ECTS 
Placering  
2. semester  
 
Modulansvarlig 
Professor Christian Albrekt Larsen  
Type og sprog 
Konstituerende kursusmodul 
Dansk 
Mål: 

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om og overblik over sociologiens klassiske og nyere 
hovedtemaer og centrale problemfelter med de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser. 

 

L Æ R I N G S M Å L  

V I D E N  

• har viden om og indsigt i sociologiens hovedtemaer 
• har viden om kernebegreber og centrale forståelser inden for sociologiens hovedtemaer og centrale 

problemfelter 

 

Ole Jensen
I studieordningen står der ”den mundlige prøve” og så fremgår det efterfølgende, at prøven er skriftlig ! – jeg går ud fra, at det sidste er det rigtige (stemmer med BA studieordning for CF).
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F Æ R D I G H E D E R  

• har færdigheder i at analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af en eller 
flere af sociologiens teoretiske grundpositioner og dertil hørende begrebsapparat 

• kan sammenligne sociologiske teoridannelser og begreber 

K O M P E T E N C E R  

• har kompetence til på selvstændigt grundlag at reflektere over centrale problemstillinger inden for soci-
ologiens hovedtemaer 

• selvstændigt kan udvælge teorier i forhold til en given problemstilling 

 
Fagindhold 
Kurset introducerer til et bredt udvalg af sociologiens klassiske og nyere hovedtemaer og centrale problemfelter 
og de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser 
 
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 26 
Øvelsesopgaver 6 
Læsning/forberedelse til forelæsninger og eksamen 96 
Eksamen 12 

  
Deltagere 
2. semester bacheloruddannelsen i Politik & administration  
2. semester bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag 
2. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag sidefag 
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 
Skriftlig eksamen med intern censur 
 
 
 


