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Evaluering, 5. semester, efterår 2017 
Politik & Administration og Samfundsfag 
 

Evaluering 
Der er foretaget både elektronisk og mundtlig evaluering af semestret. Elektronisk via surveyxact og 
mundtlig på FU-møderne. Resultaterne af den elektroniske evaluering, semesterkoordinators 
kommentarer og Studienævnets anbefalinger fremgår af det følgende. Referat fra semestrets FU-møde 
kan findes på moodle. 
 

Elektronisk evaluering 

Respondenter 
Samlet set har 17 studerende besvaret spørgeskemaet ud af 73 mulige, hvilket svarer til en svarprocent 
på 23%. 

 
 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i 
dette semester? 

 

Kommentarer: 
 



Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

Kommentarer: 
• Jeg vil gerne knytte en kommentar til studieaktiviteternes placering og udstrækning.  

Jeg synes uden tvivl, at det er for kort tid til at lære et nyt fag, på endda helt op til 10 ECTS, på ca 
2 - 2,5 uger.  
Når et ECTS er en arbejdsbelastning på ca. 25 arbejdstimer, og der skal gennemføres 10 ECTS på 
2,5 uge, giver det en samlet arbejdsbelastning på 100 timer om ugen. Det er jo fuldstændig 
urealistisk for nogen at gennemføre. Og ved 5 ECTS på 2,5 uge giver det en arbejdsbelastning på 
50 timer om ugen. Heller ikke de er realistisk.  
Derfor oplever jeg ikke, at jeg har fået så dybdegående viden af kurset, som jeg ellers ville have 
kunnet med mere tid til at lære stoffet. Jeg har overordnet nået at snuse til en række emner. Men 
jeg har ikke nået at komme i dybden. Og det er til trods for gode karakter.  
Det er ikke tilfredsstillende, at der lægges så meget pres, at der skal afvikles 3 eksaminer med få 
ugers mellemrum. Det fordre ikke det høje niveau, som man håber og forventer at komme ud med.  
 
Dertil har det også virket meget mærkeligt, at der efter reduceringen af eksamenstiden fra 5 til 1 
døgn i flere tilfælde er kommet flere opgaver i eksamensopgaven. Vi har altså kortere tid til skrive 
eksamen, men vi skal sætte os ind i flere ting. F.eks. ved eksamens i Verdenspolitik. Her mindede 
opgavebeskrivelserne meget om den året før. Men det var et ekstra element på denne gang. Dog 
blev dette fjernet efter tilretninger af eksamensopgaver under eksamen. Men intentionen var, at vi 
skulle have et ekstra element med trods meget kortere tid til at genopfriske, skrive og finde 
referencer til tingene. Og kortere plads til at skrive det på.  
Det gør, at min oplevelse generelt er, at kravene i eksamensopgaven har virket for høje, og mange 
fra årgangen har været ekstremt og usædvanligt presset over arbejdsmængden og nogle har sågar 
blanket eksamen, fordi de ikke har følt sig ordenligt rustet pga for kort tid til at lære kurset og for 
kort tid til selve eksamen.  
Jeg beklager det sure opstød. Men det har været meget presset, at gennem føre de 3 eksaminer, 
der har ligget i rad i starten af semesteret. 
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De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 
var følgende: 

• Disponering af tid ved eksaminer da de alle har været meget pressede.  
Kendskab til det globale system, indsigt i budgetlægning og økonomistyring samt indsigt i survey 
metodens kvaliteter 

• Planlægning ... det har været MEGET presset med alle eksamenerne og undervisning samt læsning.  
Det krævede SERIØS planlægning før det var realistisk at nå at læse det hele! 

• Det ved jeg ikke 
• Svært når det er fem så forskellige moduller.  

Generelt at kunne analysere problemstillinger på flere niveauer, lige fra Verdenspolitik til EU over i 
mere "jordnære" områder som ledelse og etik til budgetlægning. 

• Vil særligt sige valgfaget om fagprofessionelle; jeg lærte meget om god og etisk arbejde og ledelse 
• . 
• Jeg har opnået en generelt større viden i forhold til forskellige områder 
• Øget international viden 
• Viden om internatioanle forhold og der danner baggrund for at forstå Danmarks udenrigspolitik og 

samarbejde 
• Strykelse af kendskab til det faglige indhold fra modulerne. 
• De kompetencer jeg fik som følge af de kurser jeg havde 
• viden om internationale relationer 
• blev bedre til at arbejde under pres og holde hovedet koldt. Dog synes jeg den måde semestret har 

været opbygget omkring 24-timers eksamener hver fjerde (ca) uge har været utrolig psykisk hårdt. 
Det har klar for mig været det hårdeste semester, der har krævet hurtig indlæring og meget 
selvstudie 

• Det ved jeg ikke hvad jeg skal svare til. Semesteret var så stressende på grund af 24-timers 
eksamenerne at jeg faktisk overvejede at droppe ud. Det er enormt frustrerende at aflevere en 
eksamensopgave hvor man ikke føler man har haft mulighed for at gøre sit bedste på grund af det 
enorme tidspres. Jeg har været meget syg i løbet af semesteret på grund af det store pres og har 
haft problemer med at sove. Eksamensformen er simpelthen ikke god nok. Det ville være meget 
mere hensigtsmæssigt med 10 sider på 48-timer. Det er kreperligt at i er gået direkte fra en 5-
dagseksamen med 10 sider til en 24-timers med 8 sider. Alle jeg har snakket med på studiet har 
været pressede og jeg håber virkelig mine medstuderende udfylder evalueringen så i kan se 
hvordan det har været. 

• Indsigt 
• Min økonomiske forståelse og virksomhedsopfattelse blev styrket gennem valgfaget 

Økonomistyring. Fantastisk underviser, som både havde god energi, motivation og formidlede på en 
inspirerende og forståelig måde. Det var fedt, at lære økonomistyring på denne anderledes måde, 
som gjorde, at mine kompetencer indenfor dette område virkelig blev styrket. 
Jeg fik derudover styrket min evne til hurtigt at sætte mig ind i et bestemt moduls indhold og levere 
til eksamen. Det fungerede rigtig godt med planlægningen af semesteret, der var modulopdelt. Det 
eneste minus var, at vi ikke havde minimum én dag inden eksamenen i de Verdenspolitik og 
Komparativ. Det blev meget presset ift. forberedelsen. 

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

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 
 
 



Semesterkoordinators tilbagemelding 
 
Generelt set har dette semester været præget af, at cirka en fjerdedel af de studerende har været meget 
aktive både i faglige aktiviteter og tværgående interesse for fagene. En relativt mindre gruppe har også vist 
interesse for FU og sociale aktiviteter og personlige observationer af hele semesterets forløb. Om det er 
mange eller få er selvfølgelig relativt, men reelt afspejler det at vi ikke ved så meget om, hvad de sidste 75% 
af de studerende egentlig mener. 
 
Det afspejler sig blandt andet ved at cirka en fjerdedel af den samlede studentermasse har deltaget i de 
skriftlige evalueringer, nemlig 17 studerende eller 23%. Heraf svarer igen cirka halvdelen, at de har brugt 
omkring 30-40% af deres studietid og resten mellem 5 og 30% på studiet. Det ville være ønskeligt med et 
noget højere aktivitetsniveau fra de studerendes side. 
 
Baseret på tilbagemeldingerne på FU-møderne er der især to forhold, der springer i øjnene. Den ene er en 
vis generel utilfredshed med eksamensformen og især, at eksamen er sat ned til 24 timer. Denne stramning 
har givet visse forviklinger og nogle mener, at sidetalskravet skal sættes ned. Det andet problem handler 
om afholdelsen af eksamen i Verdenspolitik, hvor hovedspørgsmålet gav anledning til en vis usikkerhed ift. 
forståelsen af spørgsmålet. Det blev rettet på dagen, men medførte et lettere kaotisk forløb. 
 
Studenterdeltagelsen i øvelserne er stadig for lav, og det er op til SN at tage initiativer til at styrke denne 
aktivitet. De tvungne gruppedannelser fungerer ikke efter hensigten, og man kan i den forbindelse stille 
spørgsmålstegn ved, om der er for store omkostninger ved at have et helt semester uden PBL! 
 
Jeg har ikke rigtigt modtaget andre tilbagemeldinger fra de fagansvarlige end fra Økonomistyring, hvor der 
har været generel tilfredshed med kursets indhold og læring. De andre moduler virker til at fungere godt 
bortset fra enkeltstuderende, der har udtrykt utilfredshed og undren over fx det faktum, at ikke alle 
undervisere har været enige i brug af lærebog med videre. 
 
Generelt set har semesteret fungeret godt, og tilbagemeldingerne på FU-møderne har også generelt set 
været positive ligesom en del af de kommentarer, der her er kommet frem, deles af mig. 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet er enige i, at svarprocenterne er for lave. De få, der har svaret, er generelt set tilfredse med 
kurser og moduler. Det fremgår klart, at uenigheder/præferencer/forskellige synspunkter i lærergruppen 
frustrerer de studerende. Den lave svarprocent for evalueringerne er et generelt problem på tværs af 
skolens uddannelser, og der arbejdes løbende på forskellige metoder til at højne svarprocenten på 
skoleniveau.  
 
De administrativt sammensatte grupper har ikke fungeret særligt godt. Der er for mange studerende, der 
vælger ikke at deltage. Studienævnet vurderer, at der med fordel kan arbejdes med øvelser i de 
administrative grupper.  
 
Der er kritik af kurset i Verdenspolitik. Der ønskes en højere grad af anvendelsesorientering. Herudover er 
eksamensformen udfordret. De studerende bruger hinanden/netværk i besvarelserne, og det er ikke tilladt, 
da besvarelserne skal være individuelle. Den nye bacheloruddannelse tager højde for flere af disse faglige 
udfordringer. Studieadministrationen vil fremadrettet sørge for, at kurset afvikles langt mindre 
komprimeret fremadrettet.   
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De studerende med Samfundsfag som hovedfag oplever udfordringer ift. at færdiggøre projektarbejdet på 
dette semester samtidig med, at de også er ude på deres sidefag. Det fører til sygemeldinger og manglende 
projektafleveringer. Det er et opmærksomhedspunkt for Studienævnet. 
 
EU-modulet fortsætter, men justeres løbende. Der kommer nye lærerkræfter ind.  

 
Stor ros til kurset i Survey. Det har udløst årets underviserpris på SAMF til Sanne Lund Clement. 
Studienævnet ønsker tillykke! 
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