
1 
 

Uddannelsesevaluering, 6. semester, 
Politik & Administration, fora r 2016 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 2 

Uddannelsesevaluering ..................................................................................................................................... 2 

Samlet status ................................................................................................................................................. 2 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? ................................................................................ 2 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? .................................................. 2 

Kommentarer: ............................................................................................................................................... 2 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? ............................................................................... 3 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen eller er der elementer, der med fordel kunne betones noget 

mere? ............................................................................................................................................................. 3 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener kunne nedtones? ............................................................... 3 

Kommentarer: ............................................................................................................................................... 3 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har været mangelfuld? ............... 3 

3b) I bekræftende fald hvordan kunne sammenhængen og udviklingen forbedres? .................................. 4 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din bacheloruddannelse opfylder nedennævnte 

kompetencemål (jf. studieordningen)? ......................................................................................................... 4 

4a) Er der områder, hvor du finder, at uddannelsen ikke opfylder kompetencemålene? ........................... 5 

Kommentarer: ............................................................................................................................................... 5 

5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? ....................................................................... 5 

5a) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for høj på visse områder, hvilke områder vil du så 

pege på? ........................................................................................................................................................ 5 

5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse områder, hvilke områder vil du så 

pege på? ........................................................................................................................................................ 5 

Kommentarer: ............................................................................................................................................... 6 

Studienævnets anbefalinger......................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

 

  



2 
 

Indledning 
I det følgende vil den elektroniske uddannelsesevaluering blive gennemgået og hvor muligt sammenlignet 

med evaluering foretaget i foråret 2015. 

Uddannelsesevaluering 

Samlet status 

 

Blot 23% af de studerende har gennemført evalueringen svarende til 16 respondenter.  

 

 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 

 65% af respondenterne vurderer uddannelsens faglige niveau højt. I 2015 gjorde dette sig 

gældende for 55% af respondenterne. 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
 nej 

 der er generelt alt for mange der består eksamenerne 

 Ved valgfagene, specielt evalueringsteori. 
 Ja 

Kommentarer: 
 Jeg køber bøgerne op til eksamen og så går op 
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2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 
 Fint. Synes det meste virker relevant. Der kan dog godt være meget gentagelse af perspektiver, 

aspekter, teorier osv. som vi har hørt om på tidligere kurser. 
 Tilfredsstillende 
 vi har selv meget at sige, gode engagerede undervisere og vejledere, og en fordelagtig opbygning 

af kurserne. men, alt for mange fagligt svage studerende der kommer igennem. 

 middel 
 Som overordnet høj, og giver forhåbentligt et godt grundlag for senere karriere indenfor det 

offentlige. 
 Det er svært at sige. Kunne godt tænke mig en sammenligning med statskundskab 
 Mindre utilstrækkeligt 
 Varieret, men alligevel sammenhængende 
 Rigtig lidt viden om rigtig mange områder. 

 Godt. 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen eller er der elementer, der med 

fordel kunne betones noget mere? 
 Fokusset i fagene er ofte arbejdsmarkedspolitik og velfærdsstaten. Det kunne være en fordel også 

at fokusere på andre politikområder i undervisningen. Det var eksempelvis meget inspirerende at 

Jeanne Seemanns ekspertise var inden for sundhedsområdet. Det giver et andet perspektiv 
 Synes ikke der mangler elementer. 
 Holdundervisning 
 evaluering 
 Evalueringsteori. 
 Flere praktiske fag. Det kunne være metode, Excel(det mest brugte program i offentlige 

institutioner ) økonomistyring, policy udvikling, juridiske fag som er relevant for arbejde i det 

offentlige. 
 Nogle af modellerne er oplagt at sidde ud og lave nyere, mere relevante modellerz 
 nej 
 Praktisk anvendelse. Foruden semesterprojekter, så studerer jeg for at arbejde og kan intet 

arbejde, endnu. 
 Relevansen og vigtigheden af valg af projektemne, når man er færdig med ens udddanelse. Dette 

kunne og skal gøres mere klart! 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener kunne nedtones? 
 Nej. 
 færre 24/48/72-timers eksamen. de gør man kan læse hele det nødvendige pensum op på en dag, 

og er en gave til dovne studerende. 
 filosofi 

 Mindre ligegyldig teori! Fx for skal vi på 5 semester have så meget om integrations processor i EU, 
men nærmest intet om hvordan EU fungere og hvad det betyder for os osv 

 Ja 
 nej 
 Rammerne omkring gruppedannelse, det er alt alt alt for meget fokus på sociale relationer kontra at 

mødes og enes ud fra et emne, set ud fra det faglige emne. 

Kommentarer: 
 mere valgfag 
 Jeg syntes der er for meget teori og for lidt udannelse til virkeligheden. hvad kan jeg egentlig 

bruges til? 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har været 

mangelfuld? 
 nej. 
 første semester 
 Igen for lidt praktisk og for meget ligegyldig teori. 
 Ja 
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 nej 

3b) I bekræftende fald hvordan kunne sammenhængen og udviklingen 

forbedres? 
 ny semester struktur 
 På første semester burde man læres kort op i projektskrivning, så man lidt forberedt. Fjern nogle af 

de mindre lektioner (hvor der kommer en mindre hjemmeopgave) de er irrelevant for samtlige 
uddannelser. 

 ved ikke 
 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din bacheloruddannelse opfylder 
nedennævnte kompetencemål (jf. studieordningen)? 
 
Kompetenceprofil 

Bacheloren har: 
- en bred faglig og flerfaglig viden om samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, 

forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag - og problemområder 
- viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder forståelse af kvantitative og 
kvalitative metoder 
- viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, nationalt og lokalt niveau), 
der påvirker samfundsudviklingen og politisk-institutionelle sammenhænge 

- Inden for uddannelsens faglige områder anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af 
konkrete samfundsmæssige problemer 
- inden for det politologiske, sociologiske og forvaltningsmæssige område selvstændig tilrettelægge og 
gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag. 
- vurdere større informationsmængder (data og litteratur) og foretage mindre, selvstændige 
dataindsamlinger 

- formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form 
- evne til at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters 
holdbarhed og rækkevidde 
- evne til at arbejde selvstændigt, problemorienteret og tværfagligt 
- evne til at samarbejde, arbejde i teams og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer. 
 

Kompetencemål 

Bacheloren opnår evne til: 
- inden for uddannelsens forskellige faglige områder at anvende centrale begreber, teorier og metoder 
ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer 
- inden for det politiske og forvaltningsmæssige område at anvende centrale begreber, teorier og 
metoder ved analyse af politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger 
- inden for det politiske og forvaltningsmæssige område selvstændigt at kunne tilrettelægge og 
gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 

- at vurdere og behandle større informationsmængder (data og litteratur) og kunne foretage mindre, 
selvstændige dataindsamlinger 
- at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og 
rækkevidde 
- at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form 
- at arbejde problemorienteret og tværfagligt 

- at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer. 
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 88% af respondenterne er enige eller meget enige i, at uddannelsen opfylder kompetencemålene. I 

2015 gjorde dette sig gældende for 89% af respondenterne. 

4a) Er der områder, hvor du finder, at uddannelsen ikke opfylder 

kompetencemålene? 
 Forvaltningsmæssige problemstillinger har der ikke været stort fokus på under uddannelsen. I så 

fald har det ikke været klart for mig hvad der har været forvaltningsmæssige problemstillinger. 
 Mere økonomi, forvaltning og internationale emner 
 Punkt 2 og 3 

Kommentarer: 
 

5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? 

 

 44% af respondenterne finder, at deres studiebelastning har været passende. I 2015 gjorde dette 

sig gældende for 66%. 

5a) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for høj på visse områder, 

hvilke områder vil du så pege på? 
 Projektarbejde, samfundsøkonomi 
 Projektskrivning 
 i forhold til gruppearbejde og fordeling af arbejdsbyrden 

5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse områder, 

hvilke områder vil du så pege på? 
 Det moderne danmark. Sociologi kurserne på 2. semester. Generelt har jeg sjældent følt mig 

presset af nogle kurser. Mange har været svære og jeg har lært meget af de fleste kurser, men jeg 
har sjældent skulle bruge 40 timer om ugen (eller tæt på) for at kunne tilegne mig den viden. 

 eksamenerne er for lette i forhold til pensum. 
 alle områder hvis pointen er at belastningen skal svare til 37 timer om ugen 

 Alle de skriftlige eksamener der foregår over flere døgn er simpelthen for nemt :) 
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Kommentarer: 
 I perioder er studiet meget intenst. Eksempelvis når flere kurser afvikles over kort tid. Af og til kan 

jeg godt mist fornemmelsen for, hvad det egentlig er jeg lærer, fordi jeg bare prøver at hænge i. 
Der er ikke tid til at "fordøje" det man har lært inden man skal sætte sig ind i noget nyt. Ellers er 
belastningen passende 

 


