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Dagsorden for mødet 
 
1) Velkommen 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Orientering om forløbet af 1. semester på bacheloruddannelserne 
4) Design af ny kandidatuddannelse 
Ny struktur 

• Specialiseringer? 
• Valgfag? 
• Fast curriculum? 

 
5) Inputs til øget samarbejde med det offentlige og private erhvervsliv 
6) Evt. 
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1) Velkommen 
LD bød velkommen til mødet. Omdrejningspunktet for dette års møde er kandidatuddannelsen i 
Politik & Administration. Sidste års møde var dedikeret til bacheloruddannelsen, og her fik 
uddannelsesledelsen god inspiration til ny-design af denne, og det samme håber hun gentager sig 
denne gang ift. kandidatuddannelsen.  
 
LD indledte kort præsentationsrunde med at fortælle, at hun nu er afgående studienævnsformand for 
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag. TBF er kandidat fra politik og 
administration i 2008 og bor og arbejder i Kbh. EM har arbejdet meget sammen med universiteterne i 
censorkorps, aftagerpaneler og forskningsprojekter. Rambøll arbejder meget med den offentlige 
sektor. JHJ er kommunaldirektør og har lang erfaring med ledelsesarbejde i stat og kommuner. 
Tilknyttet som censor. PH er gymnasielærer og medlem af censorkorps samt uddannelsens 
aftagerpanel. JHI skal overtage studienævnsposten efter LD og har tilbragt en stor del af sin karriere på 
Aalborg Universitet. NWO dimitterede som kandidat i 2015. Han er ansat i skatteministeriet. SLC er 
studieleder i Skolen for Statskundskab. SR er adjunkt i Institut for Statskundskab og har været 
semesteransvarlig for 1. semester på den nye bacheloruddannelse i Politik & Administration og 
Samfundsfag. 
 
2) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  
 
3) Orientering om forløbet af 1. semester på bacheloruddannelsen v/Stine Rasmussen 
 
Ambition med 1. semester 
Ambitionen med det nye 1. semester var at sende et klart signal til de studerende om, at vi vil jer 
gerne, vi tager jer seriøst, men vi stiller krav, og vi forventer noget af jer. Studiekulturen på det 
tidligere fællessemester var præget af en opfattelse af, at studiet var nemt og ikke krævede meget af de 
studerende. Den studiekultur er vendt, og vi har skabt en god kultur ift. samarbejde, forberedelse til 
undervisning, etc. 
 
Tidlig studiestart 
De studerende startede to dage før den officielle studiestart den 1. september. I løbet af de to dage, 
blev de studerende præsenteret for uddannelsen, intranettet (moodle), hinanden, etc.  
Vi har fået rigtig god feedback på den tidlige studiestart, så det holder vi fast i. 
 
Administrative grupper 
Vi besluttede at lave administrative grupper. Det har vi god erfaring med på andre studier. Det er gået 
okay. Det har været hårdt for dem, men vi er kommet igennem uden gruppeopsplitning, så de har gjort 
en indsats ift. at få samarbejdet til at fungere. 
 
Vi har brugt mentorer (ældre studerende) som brobyggere mellem studerende og studie. De har 
faciliteret læsegrupper, rådgivet ift. akademisk skrivestil, konfliktløsning, etc. Det er ressourcetungt, 
men det har været med til at give de studerende en god start.  
 
Metodisk styrkelse  
De studerende er styrket rent metodisk. Vi har lagt en eksamen i videnskabsteori, design og metode 
allerede på 1. semester. Niveauet til eksamen var ikke voldsomt højt, men vi har skærpet deres 
bevidsthed om vigtigheden af emnerne. 
 
Den overordnede feedback fra de studerende på forløbet er positiv. Vi optog ca. 170 studerende, så det 
er en stor årgang.  
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Kommentarer fra panelet 
 
TBF: Opklarende spørgsmål ift. basis/fællessemester? 
JHI: Tidligere var der samlæsning med erhvervsøkonomi og økonomi på 1. semester (fællessemestret), 
og så startede de først hos os på 2. semester. 
LD: Gevinsten ved at vi går selv er, at vi får et langt bedre flow i bacheloruddannelsen. Nu koncentrerer 
vi os om politologi allerede på 1. semester. Det sikrer en bedre progression i bacheloruddannelsen. 
JHJ: I fortsætter vel med metode gennem hele bacheloruddannelsen? Det er vigtigt, at de bliver 
knivskarpe på den del. 
ST: Helt bestemt. Metodedelen er styrket på bacheloruddannelsen. På 2. semester er fokus på 
kvantitativ metode, og på 3. semester er fokus på kvalitativ metode. Det er således også et projektkrav 
på de to semestre. 
TBF: Metode skal bringes i anvendelse flere gange i løbet af uddannelsen, så man får det ind under 
huden. 
EM: I min tid var fællesforløbet to år. Den hastigere specialisering forhindrer bredde i introduktionen. 
Jeg er ikke tilhænger af det ud fra et uddannelsesmæssigt perspektiv. Det er fint, at de forskellige 
fagligheder har føling med hinanden. Vil opfordre til, at I får koblet de forskellige studerende. Jeg kan 
godt forstå, at det er lettere for jer, og at tiden er til det. Byg bro over fagligheder til nogle af de andre 
områder. 
LD: I løbet af de senere år har vi set flere og flere, der skriver speciale sammen på tværs af fagligheder. 
Vi har fx lige haft et bachelorprojekt, som var et samarbejde mellem en studerende på oecon og politik 
og administration. De studerende opfordrer til, at vi melder klart ud, at det er en mulighed. 
SLC: Det er ikke så problematisk ift. politik og administration, da det er en relativt bred uddannelse. 
LD: Baggrunden for at afskaffe fællessemestret var blandt andet, at ikke alle uddannelser længere 
kunne se sig selv i forløbet. De studerende på erhvervsøkonomi kunne heller ikke.   
STI: Tværfagligheden var også blevet mere snæver over tid. 
 
4. Design af ny kandidatuddannelse 
Tre medlemmer af aftagerpanelet præsenterede deres bud på, hvordan kandidaterne i politik og 
administration kan blive endnu mere attraktive for det arbejdsmarked, som medlemmerne hver især 
repræsenterer. 
 
Præsentation v/ Tanja Biener Friis, Deloitte Consulting 
 
Konsulenter i den offentlige sektor 
Vigtige egenskaber generelt 

• Metodeværktøjskassen i top 
• Lyst til læring og udfordringer 
• Fremtoning og præsentationsteknik 
• Gode formidlingsevner – både tekst og visuelt 
• Kompetencer i systemer som Word, PP og Excel 

1. Her kan du som ny medarbejder markere dig fra start.  
 

• Samarbejdsevner og forståelse for mennesker 
2. Menneskefag. Både ift. kollega og kunder. Kunne agere i anden organisation end din 

egen. 
• Grundlæggende forståelse for konsulentbranchen og det private erhvervsliv 

3. De studerende skal klædes på til at vide, at branchen er en mulighed 
 
Vigtigt i den offentlige sektor 
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• Viden om det politiske system 
• Viden om spillereglerne i den offentlige sektor 
• Persondataforordningen (ved større dataanalyser) 
• Navigering i lovgivningen (love, bekendtgørelser, cirkulærer) 
• Offentlige udbudsregler 

 
Refleksioner ift. hvordan jeg blev klædt på til at varetage disse opgaver 
 
Vigtige egenskaber generelt 

• Metodeværktøjskassen i top – OK 
• Lyst til læring og udfordringer – meget individuelt. 
• Fremtoning og præsentationsteknik. Nej, det fik vi ikke noget af. Kun til mundtlig eksamen. Det 

at lære at stille sig op fyldte ikke noget i uddannelsen. 
• Gode formidlingsevner – tekst OK, visuelt – nej. Det at omsætte budskaber til billede, fik vi ikke 

noget af. 
• Kompetencer i systemer som word – OK. PP og Excel – nej. 
• Samarbejdsevner og forståelse for mennesker. Det er studieformen ideel til. Særligt på 

kundesiden møder man meget forskellige mennesker og niveauer. 
• Grundlæggende forståelse for konsulentbranchen og det private erhvervsliv. Nej – slet ikke. 

Der var måske nogle enkelte praktikopslag fra Rambøll. Hvad kan jeg bruge min uddannelse til, 
når jeg skal stå ude på den anden side. Den ”anden side” fyldte ikke meget. 

 
Vigtige egenskaber i den offentlige sektor 

• Viden om det politiske system – OK 
• Viden om spillereglerne – OK til dels. Kommer først rigtigt, når man er derude. 
• Persondataforordningen (ved større dataanalyser) - Nej 
• Navigering i lovgivningen – deltvist 
• Offentlige udbudsregler – Nej 

 
Råd 

• Mere metodeundervisning. Kvalitative og kvantitative metoder SKAL bruges aktivt i 
projekterne 

• Studerende tilbydes kursus i præsentationsteknik. Giver løbende præsentationer for hinanden. 
• Kurser i avanceret brug af officepakken 
• Eksterne undervisere fra det private erhvervsliv. Give de studerende et større blik for det 

fremtidige arbejdsliv.  
• Kursus i persondataforordningen 
• Kursus i udbudsret. 

 
 
Oplæg v/ Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune 
 
Først: Er der et ændret perspektiv på, hvad kandidaterne skal ud til? Når jeg fx er til tilsvarende møder 
i Århus er deres fokus, at de vil væk fra at levere kandidater til det offentlige arbejdsmarked, men i 
højere grad til det private arbejdsmarked. 
 
LD: Vi har fokus på den private sektor ift. at trække flere gæsteforelæsere ind på uddannelsen, og vi 
øger projektsamarbejdet med private virksomheder. 
 
JHJ: Tænker, at I skal mærke efter, om det er tid til at sætte en anden kurs. Om 10 år skal fordelingen af 
kandidaterne på arbejdsmarkedet nok se anderledes ud. 
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Mit udgangspunkt er, at alle uddannelsesretninger har noget, de er gode til. 
 
Konsulent-/AC-fuldmægtig perspektivet.  
De kandidater, der kommer ud, skal have bygget viden op i samarbejde med aktører, hvor de 
demonstrerer, at de kan udvikle viden på højt fagligt niveau. De bliver excellente inden for 
fagdiscipliner. 
 
I har PBL. Udnyt det til størst mulig interaktion med virksomheder. Nedsæt tænketanke. Samarbejd 
internationalt. I skal være hårde. Jeres studerende skal stå på tæer. Det hjælper dem, at de skal levere. 
 
Det er vigtigt, at I tillader og muliggør bredde. Hvor nemt er det for en kandidatstuderende på politik 
og administration at tage fag på filosofi og økonomi? Det vil gøre dem mere interessante for en 
fremtidig arbejdsgiver. Der er rigtig mange kandidater i statskundskab. 80% af de juridiske og 
økonomiske spørgsmål klares i dag af en pol.adm.er og scient.pol.er i dag. 
 
Ledelsesperspektivet – fra da jeg selv læste 
Vi havde en svag interaktion med virkeligheden. I skal lave større og bedre interaktion med fremtidige 
arbejdsgivere. Rigtig mange af jeres kandidater skal samspille med ledelser eller bliver en del af 
ledelsen hurtigt. I skal gøre dem til gode samspillere for ledere og ledelse – gør det til en langt mere 
veludviklet disciplin for dem. Selvstændig disciplin. Tænk over, hvad skal der til for at arbejde godt ind 
i et ledelsesrum. Den kobling er der ingen andre institutioner, der har. 
 
Oplæg v/Nikolaj Winther Olsen, Skatteministeriet 
 
Min erfaring med kandidatuddannelsen er minimal. Jeg læste et år af min kandidatuddannelse i 
England.  
 
Grundlæggende har vi nogle gode forudsætninger fra bacheloruddannelsen. Forvaltningsret, statistik, 
etc. Kandidatuddannelsen: Jeg har valgt anderledes, og det har gjort det langt nemmere for mig at 
skille mig ud og være skarp på, hvad jeg kan tilbyde en fremtidig arbejdsgiver. 
 
Formidling: Jeg er lidt uenig i, at vi er gode til at formidle. Det er svært for os at formulere os kort og 
præcist. Det kan man ikke vise ved at have skrevet et projekt. En DJØF-classic-opgave i staten er at lave 
forelæggelser. Det kunne have været relevant, hvis man som studerende var blevet præsenteret for 
sådanne dokumenter. 
 
Organisationsdiagram – ”Udvikling og Forenkling i SKAT” deles rundt.  
Diagrammet dækker over 1000 ansatte. De skal kunne data og it. Vi har siddet på 3. semester og lavet 
surveys, men det er virkelig noget, der er ekstremt meget fokus på og efterspørgsel efter. Levebrødet 
for pol.adm’ere og adm’ere i det her er, at vi kan tale med forretningen, og forstå hvad de siger, samt 
med politikerne, og så kan vi lidt ift. datalogikken. De tre ben kunne være en spændende profil for os.  
 
Det praksisnære er vigtigt, og i den forbindelse er det væsentligt med eksterne oplægsholdere på 
uddannelsen. 
 
En generel betragtning er, at det er vigtigt for studiets omdømme og for den enkelte studerende, at 
man kan dumpe.  
 
Oplæg v/Jan Holm Ingeman, lektor, Institut for Statskundskab 

• Kontekstafklaring 
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• Tre scenarier 
• Afvejning af mål og præmisser 

 
Tænke verden anderledes.  
Hvorfor reform? Ikke nødvendigvis reform, men nu er det oplagt, da vi har fået reformeret vores 
bacheloruddannelse. Samtidig er vi også nødt til at se på konditionerne – de har ændret sig, og det skal 
diskuteres ift. kandidatuddannelsen. Vi diskuterer det i Studienævnet – kandidatuddannelsen og 
kandidatuddannelsens fremtid. I er de første, som vi har inviteret til denne drøftelse. Efterfølgende 
skal det også drøftes med den samlede undervisergruppe. Vi skal ikke nødvendigvis være færdige i 
indeværende år, det tager vi først stilling til i sommer. 
 
Tre scenarier for kandidatuddannelsen 
 
1. Business as usual 
Fast curriculum (de facto 1. og 2. semester/praktik på 3. og speciale på 4.) 
Toning via projektarbejde 
 
2. Profileringer (mere radikal end en toning) 
- funktionsrettet specialisering (hvor det er jobfunktionen, som er styrende) 
- fagafgrænset specialisering (fx ledelse) 
 
3. Frit valg (fri sammensætning af fag) 
- profilering/toning via valgfag/moduler udbudt internt og eksternt 
 
Afvejning og mål og præmisser 
 
Projektarbejdet 
- Kompetence: generel, videnskabelse 
 
Faglig ballast 
- Kompetence: generel, viden på højeste faglige niveau 
 
Fast curriculum vs individuel profilering/toning 
 
Employability 
- vægtning mellem specifikke og generelle kompetencer. 
 
Kommentarer til oplæggene 
 
EM: I har ikke masser af tid. I har mere travlt, end I selv tror med at få jer placeret rigtigt. Jeg har et 
ansvar for 1300 mand, jeg vil aldrig arbejde med den tidshorisont. Jeg bliver bekymret for en 
institution, der har det perspektiv.  
 
Ift. jeres uddannelse er det vigtigt ikke at specialisere ift. bestemte fag. Jeg har lært at angribe 
problemstillinger metodisk. De, der kommer ud herfra, sidder stort alle med relation til en ledelse. De 
skal forstå ledelsesprocesser – dynamik. I skal tænke over det afsæt, I vil give jeres kandidater. De skal 
kunne agere ift. ledelse – væsentlig kompetence. Jeg ved, at I er akademisk bundet, og I skal have 
underliggende forskningsmiljøer. Der skal være mulighed for at sætte noget sammen – vi vil gerne 
kunne se forskelligheden af kandidaterne. Noget de selv brænder for, og som de selv har designet. I 
skal ikke lære de studerende word, excel, etc. I skal tilbyde dem en bredde i en række af fagdiscipliner. 
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I har virkelig brug for at have en brændende platform. Forbered kandidaterne til at de kommer ud i 
rigtig mange situationer. 
 
JH: Kandidatuddannelsen skal først være klar til studiestart i efteråret 2020, når det første hold på den 
nye bacheloruddannelse er gennemført, og de er klar til at starte på kandidatuddannelsen.   
LD tilfjøjer: Der er dog ikke noget til hinder for, at kandidatuddannelsen kan være færdig og starte i 
2019. 
 
SLC: Ift. kontakt til virksomhederne har vi udpeget en VIP, der har til opgave at styrke samarbejdet 
med praksis. Både ift. projekter og projektorienterede forløb (praktik). VIP skal sikre større 
integration af praksissamarbejde i uddannelsen, ligesom kvaliteten af de projektorienterede forløb i 
højere grad skal kvalificeres.   
 
TBF: Kulturen på studiet er vigtig. Hvordan præger vi dem, hvad er det for en stemning, hvad er det for 
en gejst? Det virker som om, de studerende ikke tror på sig selv. Jeg hører, at der er stor forskel på 
kulturen på de forskellige universiteter. Det er en ekstremt vigtig ting at have fokus på. I skal trække 
folk ind, der har praksiserfaringen. Gør det håndgribeligt for de studerende. 
 
PH: Jeg kunne godt tænke mig noget mere casebaseret undervisning. Det er jo tit, at de arbejder videre 
med noget forskning. Jeg synes, at de i højere grad skal have praktiske cases, hvor de skal komme med 
løsninger.  
 
TBF: Et forslag kunne være at invitere case-stillere ind og overvære oplæggene. 
 
EM: I har rigtig gode muligheder for at bruge projektarbejdet mere aktivt. I kan godt stille krav om fx 
byrådsindstilling, forelæggelser, etc. som en del af et projekt. Jeg læser også mange gentagelser, når jeg 
læser jeres projekter. Det er vigtigt, at de studerende formår at omsætte viden i processer og konkrete 
forløb. 
 
LD: Der er stort set altid er tilknyttet øvelser til forelæsninger. På den måde søger vi at kombinere 
teoretisk/metodisk viden med praksis. Det er et stort arbejde.  
JHI tilføjer: Det kan vi godt være mere skarpe på/være mere bevidste om at få bygget ind. 
EM: Det er jeres arbejde. Jeg køber ikke præmissen med, at det er svært. I skal brænde for at flytte 
nogle mennesker. 
LD: Det tager tid at løbe i gang og få erfaring med de gode cases.  
EM: Jeg tror, at I skal have større fokus på generelle kompetencer end specifikke kompetencer. 
LD: Fritvalgsmodellen og bredden kan vi ikke løfte alene. Vi kan gøre noget ift. samlæsningen. 
 
PH: Hvad med praktikforløb – har I stadig det med? 
JHI: To ting ligger fast – praktikforløb og speciale. Progression i uddannelsen skal vi forholde os til. 
Hvordan sikrer vi progression ift. det videnskabsteoretiske/metodiske også på specialedelen. Det er 
her vi uddannelsesteknisk set har den største udfordring. Hvordan lukker vi op, og samtidig sikrer 
progressionen? 
 
PH: Hvis man læser jeres faglige mål, kan det godt være svært at afkode, hvori progressionen består. 
LD: Det har vi forsøgt at gøre i den nye bachelorstudieordning på projektsiden, hvor vi har sat 
læringsmålene over for hinanden. 
 
SLC: Vi har et mål om, at på kandidatuddannelsens 7. og 8. semester skal 70% af projekterne være 
udarbejdet i samarbejde med offentlige/private virksomheder. Vi holder projektbørs. VIP er ansat, og 
det første step bliver at kortlægge rammerne. Step to bliver i højere grad at definere krav til 
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praktiksted og eksamensform. Her taler vi evt. om at holde oplæg, hvor virksomheden inviteres til at 
sidde med til eksamen. 
 
6. Evt. 
Der var intet til dette punkt. 
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