
MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER,  
POLITIK & ADMINISTRATION,  
EFTERA RET 2016 

 

Indholdsfortegnelse 
MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER,  POLITIK & ADMINISTRATION,  EFTERÅRET 2016 ........................ 1 
 

Status ......................................................................................................................................... 2 
Hvor har du været i praktik? .......................................................................................................... 2 
Hvordan vurderer du det læringsmæssige udbytte af praktikopholdet? ................................................ 2 

Kommentarer: ........................................................................................................................... 3 
Semestret generelt ....................................................................................................................... 3 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie i dette semester? ..................... 3 
Kommentarer: ........................................................................................................................... 3 
De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: ............... 4 
Studiets indhold og faglige/sociale miljø ....................................................................................... 4 
Studiemæssige rammer .............................................................................................................. 4 
Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? ....................................................... 5 
Levede vejledningen op til dine forventninger? .............................................................................. 5 
Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? ............................................................. 5 

Anbefalinger fra semesterkoordinator .............................................................................................. 5 
Anbefalinger fra studienævnet ........................................................................................................ 5 
 



2 
 

Status 
 
Den elektroniske evaluering er gjort tilgængelig for ? studerende og heraf har 14 studerende gennemført 
besvarelsen, hvilket svarer til en svarprocent på ?. Evalueringen er sammenlignet med tilsvarende 

evaluering fra 2015, hvor muligt. I 2015 var svarprocenten 39% svarende til 12 studerende. 
 
 

 

 

Hvor har du været i praktik? 
 "Staben Udvikling & Ledelse", Struer Kommune 
 Kriminalforsorgen 
 Idéklinikken, Region Nordjylland 
 Blue Water Shipping Aarhus 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

 Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune 
 Sofindalskolen 
 Den danske ambassade i Beograd 
 DR2 Deadline 
 Ved Klinik Hjerte-Lunge på Aalborg Universitetshospital 
 Dansk Erhverv 

 Epinion 
 Sportsrideklubben Aalborg 
 Aalborg Kommunes miljø- og energi forvaltning 

 

Hvordan vurderer du det læringsmæssige udbytte af 
praktikopholdet? 

 
 

 I 2015 vurderede 79% deres udbytte som meget stort. 



Kommentarer: 
 Et af de mest lærerige semestre til dato! Jeg håber, at det i fremtiden også er mulighed for at 

komme i praktik under lignende frie rammer. 

 Jeg fik lov til, at få indflydelse på min dagligdag i det omfang som gav mening. Yderligere handlede 
det også meget om, at være selvkørende, men med inputs fra mine "kontaktpersoner" på 
praktikstedet 

 Jeg tror Sofiendalskolen og potentielt andre skoler, vil være fremragende samarbejdsparter til at 
sikre, Pol.adm. studerende en praktikplads i fremtiden. Der er meget arbejde, specielt ift. 
implementering og generelt, at arbejde i en politisk styret organisation.  
 

Personligt har jeg fået meget ud af det og tror, at der vil være mulighed for at sikre faste pladser 
igennem sådan et samarbejde. 

 Jeg kan ikke forstå, at der ikke er klarhed over hvilken type opgave, en "praktikrapport" er. 
Hvordan skal vi kunne levere et godt produkt, når ingen af universitets ansatte kan svare på, hvad 

rapporten skal indeholde? Nogle siger, at det er et mini-projekt, og andre siger, at det netop ikke er 
et projekt - men det hedder jo projektorienteret forløb. Alt for tit er vi blevet henvist til 

studieordningens vage formuleringer om læringsmål, men det siger intet om rapportens indhold. Og 
det er for nemt at bede os om at se rapporter fra tidligere år. 

 Siddet i den politisk-økonomiske afdeling og arbejdet med analysearbejdet på et makroøkonomisk 
niveau. 

 

Semestret generelt 
 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie i dette 

semester? 

 
 

 I 2015 angav 43% at have brugt mellem 30 og 40 timer, og 29% over 40 timer. 
 

Kommentarer: 
 Hvis timerne, hvor jeg var på arbejdspladsen tæller med, så 30-40, men tættere 40 end 30. 
 Ca. 37 timer på kontoret om ugen + lidt læsning om aftenen. 
 Da jeg minimum var  mellem 30 - 37 timer om ugen på mit praktiksted, plus projektskrivning i det 

omfang der kunne lade sig gøre. Vil min studietid løbe op i omkring 40 timer om ugen. 
 37 timer pr uge. 

 Det virker useriøst, at afleveringstidspunktet pludseligt flyttes. Jeg vil gerne kunne rette mig efter 
de formelle frister - denne gang blev perioden fire dage længere, men næste gang går det måske 
den anden vej? 

 Meget udefinerbart spørgsmål, for hvad er studiet? Er det i dette tilfælde det praktikophold, som jeg 
har taget som en del af studiet, eller skal det forstås som værende den praktikopgave, der skulle 
skrives som en del af forløbet? 
 

Ovenstående er et udtryk for de to ting samlet. 
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De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 

var følgende: 
 Klart det at se hvordan det rent faktisk foregår på en offentlig arbejdsplads. 
 Evnen til at oversætte det lærte fra uddannelsen til praksis. 

 Jeg har fået en fantastisk forståelse for, hvordan man kan arbejde med innovation i den offentlige 
sektor. Grundet praktikkens særlige forskningsmæssige karakter har jeg også fået et indblik i 
etnografiske metoder i en offentlig sektor kontekst såvel som en indgående kendskab til dele af 
innovationslitteraturen. Herudover har det været en kæmpe værdi i sig selv at stå op og møde ind 
på et kontor sammen med nogle dejlige og venlige kolleger. 

 Kendskabet til at bruge nogle af mine akademiske og faglige kompetencer i en erhvervsmæssige 

sammenhæng. 
 Kendskab til departementale processer. 

At skrive kort og præcist. 
 omsætte teori til praksis og metode har været yderst gavnlig. 
 Indsigt i, hvordan det er at arbejde i virkeligheden.  

Indsigt i, hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation.  
Forbedret mine evner til, at tilpasse mine planer undervejs 

 Rapportskrivning 
 Formidling, informationssøgning- og bearbejdning, interview 
 Afvejning af teoriens betydning i praksis, men samtidigt også hvor vigtig brugen af teori er - det ses 

nemlig, når den ikke er der. 
 Databehandling, stata, excel og mindre matematiske formler/moddeller. Statistikdataser, herunder 

kendskab og hvad disse kan anvendes til i praksis. 
 Metodiske kompetencer og formidlingsevne 

 Indsigt i job på den anden side af studiet. 

 

Studiets indhold og faglige/sociale miljø 
 

 
 

 I 2015 var 62% meget enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats fra deres side. 
 I 2015 var 54% meget enige i, at semestret generelt var fagligt udfordrende. 

 

Studiemæssige rammer 

 

 
 I 2015 var 69% enige eller meget enige i, at de følte sig velinformerede om semestrets 

aktiviteter ved semesterstart.  
 I 2015 var 76% meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes udstrækning var 

hensigtsmæssig.  



Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 
 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 Jeg blev ikke rigtigt klogere af mødet, hvilket jeg endnu ikke har oplevet i min tid på Aalborg 

Universitet. Jeg tror grundlæggende, at vejleder og jeg har to vidt forskellige tilgange til det at 
undersøge en problemstilling at det var svært at få "hul igennem" til hinanden. 

 

 
 

Anbefalinger fra semesterkoordinator 

Anbefalinger fra studienævnet 
Studienævnet konstaterede, at der var stor tilfredshed med praktikforløbene, og at de 
studerendes tidsforbrug og arbejdsindsats er positivt 
 


