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Speciale- og uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 
Forår 2016 
 
 

Samlet status 
 
 

 
 
Evalueringen er sendt til 28 studerende, hvoraf 15 har besvaret hele evalueringen, hvilket giver en 
svarprocent på 54. I 2015 var der ligeledes 15 studerende, der gennemførte hele 
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket svarede til en svarprocent på 48. Nærværende evaluering er så vidt 
muligt sammenlignet med evalueringen fra foråret 2015. 
 

 
1) Hvem er din specialevejleder? 

• Flemming Larsen 
• Henrik Lolle 
• Peter Nielsen 
• Morten Lassen 
• Rasmus Ravn 
• Rasmus Ravn 
• Kelvin Bådsgaard 
• Sarah Borup Jørgensen 
• Per Kongshøj Madsen 
• ina Drejer 
• Thomas bredgaard 
• Thomas Bredgaard 

 

Interaktion og mulighed for hjælp 

 
 

• 53% af respondenterne vurderede interaktionen med specialevejleder meget tilfredsstillende. I 
2015 gjorde dette sig gældende for 73% af respondenterne. 

• 67% vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder som meget tilfredsstillende. I 2015 gjorde 
dette sig gældende for 80% af respondenterne. 



 

2) Hvordan vurderer du: - - samarbejdet med evt. casevirksomhed? 

 
 

• 60% af respondenterne vurderer samarbejdet med casevirksomhed meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde dette sig gældende for 66% af respondenterne. Dog er andelen af 
respondenter, der opfatter samarbejdet som meget tilfredsstillende steget fra 13% i 2015 til 40% 
i 2016. 
 

3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? 
 
F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 

• Eget specialerum der ikke er for lille er næsten et must når man skriver i gruppe 
• Det har været rart at have et rum stillet til rådighed. 
• Godt med specialerum 
• Eget specialerum har været godt 
• Gode skrivevilkår, en samarbejdende organisation, der stiller alt til rådighed. En meget kompetent 

vejleder. 
• Eget specialerum 
• At jeg har skrevet i en gruppe 
• Eget specialerum tæt på vejleders kontor i rolige omgivelser med primært andre 

specialestuderende. 
• Det tildelte specialerum har givet dårlige muligheder for at koncentrere sig. Dårlig møbelkvalitet 

(komfort), indelukket rum med rumklang, ingen køkkenfaciliteter. Det værste ved rummet har nok 
været at det bare ikke var hyggeligt eller rart at være i. Her kunne grønne planter, farver på 
væggene, plakater mv. have hjulpet. Det har betydet at vi, der havde fået tildelt rummet, 
overvejende har siddet hjemme eller offentlige steder som biblioteket. Det kunne være rart med 
læsesal eller større rum med plads til mange individuelle specialeskrivende. 

• At have eget specialerum har været en stor hjælp. Det er lettere at få skrevet på specialet, når man 
ikke er hjemme i privaten, hvor diverse ting kan distrahere. 

• Mulighed for fordybelse 
Selvstændighed 
Samarbejdet med vejleder 
Mulighed for at tilrettelægge egen hverdag 

• Muligheden for kontakt over telefon og mail med vejleder. 
• Specialerum 
• Mulighed for fordybelse  

Indsigt i en virkelig case 

 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 
 
Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre 
processen :) 

• Det er hårdt at skrive speciale i gruppe. Især hvis der er en der får blokade 
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• Der kunne med fordel være gjort mere for at dyrke det sociale aspekt på årgangen i løbet af 
semestret. 

• Det hele har fungeret fint, synes jeg 
• Sværere at være alene. 
• Jeg kunne godt have brugt en sparringspartner til at diskuterer min opgave med. 
• Vi er en gruppe på to studerende, men speciale rummet var ikke indrettet til to personer. Der var 

kun 1 skrivebord og én kontorstol. Ikke tilfredsstillende. 
• Se ovenfor. 
• Der er ikke afsat særlig meget tid til vejledning. 
• Alt har fungeret meget godt. 

 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 
 

 
 

• 80% af respondenterne opfatter uddannelsens faglige niveau som højt eller meget højt (20%). I 
2015 var billedet det samme.  

 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
• De fleste områder. Det har generelt krævet for lille en indsats at komme igennem uddannelsen. 
• Lidt for mange gentagelser. Disse kunne have været anvendt til at få undervisning i andre områder. 
• Nej 
• Vi har berørt mange områder overfladisk, men vi burde have større mulighed for valgfag, så vi 

kunne specialisere os lidt mere i bestemte retninger (udover det, som projektarbejdet giver 
mulighed for) 

• Mere statistik og økonomi 
• nej 

 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 

 
• 87% af respondenterne opfatter uddannelsens faglige indhold som tilfredsstillende eller meget 

tilfredsstillende. I 2015 gjorde dette sig gældende for samtlige respondenter. 



 

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

• Synes der mangler en række internationale politiske perspektiver. Desuden mangler jeg at høre om 
andre områder en arbejdsmakred og beskæftigelses politik. Det kunne være rart at have noget 
mere om sundhedsområdet, forsvarsområdet o .lign 

• Jeg kunne godt savne nogle mere forvaltningsfaglige moduler. 
• Andre områder end beskæftigelse og arbejdsmarked. Der mangler noget omkring 

sundhedsvæsenet, skolen, daginstitutioner. 
• Der mangler metode fokus! Metode er et håndværk, som kan bruges direkte på mange 

arbejdspladser. 
• Mere rettet mod reelle opgaver i et egentlig job, f.eks. introduktion for sekretariats betjening i 

kommune, stat etc. evt. en smule mere fokus på konkrete redskaber man kan bruge i en virkelig 
situation på arbejdsmarkedet. 

• Økonomi og evaluering 
• Uddannelsesområdet og sundhedsområdet kunne med fordel betones noget mere. 
• Der har generelt været for stort fokus på arbejdsmarkedet. Jeg oplever, at mange medstuderende 

finder det vanskeligt se finde ud af, hvilke job vi kan få efterfølgende, hvilket jeg tror skyldes,at der 
har været et for snævert fokus under uddannelsen. Derudover burde evalueringsteori fylde langt 
mere i uddannelsen. Under mit praktikophold, mit studiejob og i stillingsopslag oplever jeg, at viden 
og erfaring med evalueringer efterspørges. 

• mere fordybelse 
• økonomiske færdiger 
• Økonomi 

 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
• arbejdsmakred og beskæftigelses området 
• Fokusset på velfærdsstaten og arbejdsmarkedet. 
• Ikke umiddelbart 
• De blødere fag - eks. filosofi 
• Arbejdsmarkedsområdet 
• Jeg kan til stadighed ikke se formålet med kurset "politisk filosofi", hvilket i min optik burde fjernes 

helt fra skemaet, eller udbydes som et valgfag. 
• Videnskabsteori. Det er studiets svar på integralregning, det bliver kun brugt ved yderst sjældne 

lejligheder 
• færre moduler 

Sammenhæng og udvikling i uddannelsen 

 
 

• 87% af respondenterne vurderer sammenhængen mellem uddannelsesaktiviteterne på de enkelte 
semestre som fin eller meget tilfredsstillende. I 2015 gjorde dette sig gældende for 80%. 

• 73% af respondenterne vurderer sammenhængen og udviklingen mellem semestrene fin eller 
meget tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 80% af respondenterne. 
 

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

• De enkelte semestres fagsammensætning kunne med fordel være tættere knyttet sammen. 
• Mellem bachelor og kandidat. 
• Nej 
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• Der har været en del gentagelse fra bacheloren til kandidaten. 
• nej 

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

• Ja. Kandidaten ligner på nogle områder alt for meget bacheloren. 
• det er  fint. 

 



4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder 
nedennævnte kompetencemål (jf. studieordningen)? 
 
Viden 
- Viden om videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- 
og problemområder baseret på højeste internationale niveau (faglige 
kerneområder og tværgående områder) 
- Viden om særlige/supplerende politiske og administrative analyser og 
problemløsninger, som ikke indgår i de faglige kerneområder og tværgående 
områder (valgfag) 
- Viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i 
organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik) 
Færdigheder 
- Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dybtgående 
undersøgelser af samfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt 
at kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 
- Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder i en 
analytisk sammenhæng og overføre viden og indsigt om politiske og 
administrative problemstillinger fra et område til et andet 
- Færdighed i at udvælge og anvende relevante teorier og metoder fra 
uddannelsen i en analyse af en praksisrelateret problemstilling fra 
organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik) 
- Færdigheder i at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre 
politisk-administrative opgaver på et akademisk niveau (uddannelsespraktik) 
-Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og 
velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form 
Kompetencer 
- Evne til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser 
og den offentlige sektors udvikling samt evne til at gennemføre kvalificerede 
analyser af samspillet i forhold til udvalgte områder 
- Evne til at forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og 
implementeringsprocesser i offentlige og private virksomheder og 
organisationer 
- Evne til at forstå og indgå i organisatoriske og institutionelle forandrings og 
reformprocesser i den offentlige forvaltning samt evner til at gennemføre 
analyser af offentlig styring, organisation og ledelse i relation hertil. 
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• Samtlige respondenter er enige eller meget enige i, at uddannelsen opfylder kompetencemålene 
som formuleret i studieordningen. I 2015 gjorde det sig gældende for 94%. 

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

• Jeg synes ikke kandidatuddannelsen i høj nok grad har bidraget til "Viden om videregående politiske 
og forvaltningsmæssige/administrative fag- og problemområder" 

• nej 
• økonomi 

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

 
 

• 93% af respondenterne vurderer, at deres studiebelastning har været passende. I 2015 gjorde 
dette sig gældende for 67% af respondenterne. 

 

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

• Projektarbejde er altid en dræber, men det skal det være efter min opfattelse 
• Jeg synes belastningen i projektperioderne kan have en tendens til at være for høj 
• det er fint 

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

• Jeg synes belastningen i perioderne med moduler kan have en tendens til at være for lav 
• Eksaminer i fuldt pensum ville give et mere retvisende billede af de studerendes kundskaber 
• det fint 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
• Nej 

 

Bemærkninger fra studienævnet 
Studienævnsformanden bemærker, at dimittenderne angiver, at der er for meget fokus på 
arbejdsmarkedsområdet. Det vil være et af de punkter, som man vil se på ifm. dette efterårs revision af 
bacheloruddannelsen og den efterfølgende revision af kandidatuddannelsen. Sektorområdet skal søges 
udvidet og gerne med mulighed for specialiseringer.  
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