
Kandidatuddannelsen i Politik & Administration 
Projekt- og semesterevaluering  
7. semester, efterår 2017 
 

Kvantitativ og kvalitativ evaluering 
Semestret evalueres kvalitativt på FU-møder, ligesom hvert modul evalueres kvantitativt via SurveXact 
på sidste kursusgang og herudover evalueres semestrets samlet ved semestrets afslutning. I det 
følgende fremgår den kvantitative semesterevaluering samt semesterkoordinators kommentarer og 
studienævnets anbefalinger. Referater fra semestrets FU-møder kan findes på moodle. 

 

Elektronisk evaluering 
 

Samlet status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt 
evalueringsskemaet. 
 

 

 

Projektarbejde  
- Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
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Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
• Projektbørs blev ikke til noget, hvilket gjorde det svært at finde en projektvirksomhed 
• Eftersom vejleder var ekstern fra København, fik vi desværre ikke mulighed for at møde ham, og 

vejledning over skype for en større gruppe er desværre ikke gavnlig. Derudover var der lidt 
problemer ift. at få svar på vores mails, hvilket heldigvis blev forbedret sidst i forløbet, og 
semesterkoordinator var meget behjælpelig og forstående for situationen - man følte sig hørt. 



 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
 

Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 
var følgende: 

• Generelt styrket min organisatoriske viden 
• Gennemgående god viden om fagene 
• . 
• Jeg blev bedre til at skrive projekt, jeg fik væsentligt mere styr på det at skrive teoretiske og 

metodiske afsnit i projektet. Jeg fik styrket mine kompetencer indenfor kvalitative undersøgelser. 
• . 
• Spørgsmålet skal udfyldes... 
• Projekt arbejdets faser blev styrket betydeligt 
• Mine statistiske færdigheder grundet projekt. 

At få en gruppe med meget forskellige individer til at fungere. 
Større indsigt i de komparative studier. 
STATA: den korte forelæsning om dette var en stor hjælp, når nu vi er oplært i SPSS. 

 

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

 
 



Semesterkoordinators kommentarer 
 
Jeg anbefaler, at semesteret fremadrettet i store træk afvikles som hidtil, da tilfredsheden med alle tre 
moduler samt semesteret samlet set er ganske pæn. Der er dog en række opmærksomhedspunkter, som 
gennemgås i det følgende. 
 
Semesterstart: 
Semesterintroduktionen fungerer alt i alt rigtig godt. Jeg vil dog gerne arbejde på at integrere de, der 
kommer udefra og starter på kandidatuddannelsen. Fremover vil jeg derfor i forlængelse af 
semesterintroduktionen afholde et særskilt møde for denne gruppe. Der er tendens til at vi (jeg) 
glemmer at være opmærksom dem og de udfordringer, de står overfor. Jeg har bemærket, at nogle af 
dem, der fx kommer med en professionsbachelor kan være udfordret når det gælder projektskrivning. 
Det er betingelserne, når de søger ind, men på et særskilt møde kunne man gøre dem opmærksom på 
dette og evt. henvise til noget litteratur. Ligeledes vil mødet betyde, at de bliver ”set” og har mulighed 
for at stille spørgsmål. 
 
På FU kom det i den forlængelse frem, at det kunne bidrage til integrationen at gøre denne gruppe 
opmærksom på de årgangsgrupper der findes på Facebook.  
 
Teambuilding: 
De studerende er meget begejstrede for teambuilding-dagen. Som de foregående år høster den store 
roser. Dog er der flere der tilkendegiver, at hemmeligholdelsen virker afskrækkende på nogen og 
betyder, at de melder fra/ikke dukker op. Jeg vil anbefale, at vi fremover løfter sløret en smule for, hvad 
det går ud på. 
 
Modul 1:  
I både den kvantitative og kvalitative (FU) evaluering er der pæn tilfredshed med modulet. Dog er der 
flere kommentarer der peger på, at nogle forelæsninger ligger meget tæt op ad forelæsninger, de 
tidligere har haft. Dertil kommer, at både de kvantitative evalueringer samt FU peger på, at omfanget af 
pensum er for stort. Der er tale om et meget komprimeret modul (ligesom de to øvrige) og de 
studerende angiver, at de ikke kan nå at læse stoffet. Jeg anbefaler, at der fremover tilpasses til at de 
studerende som oftest dels har forelæsninger hver dag, dels nogle gange flere på én dag og dels til slut i 
modulet starter på modul 2, således at de to moduler forløber parallelt. Dertil anbefales det, at der rettes 
opmærksomhed mod at få ”luget ud” i forelæsningsgengangere fra bacheloruddannelsen. 
 
Modul 2: 
Også tilfredshed med dette modul, hvor der rettes ros mod det faglige indhold, sammenhængen og 
øvelserne. Også her skal der ifb. pensumangivelse dog skelnes til, at modulet er intenst og overlappende 
med de andre moduler.  
 
Modul 3: 
Stor ros til modul 3, der i år (ligesom modul 1) har nytænkt kursusrækken. Et lille opmærksomhedspunkt 
er at sørge for, at der er en sammenhæng mellem det angivne pensum og forelæsningens tema. I både 
den kvantitative og kvalitative evalueringen nævnes der eksempler på, at pensum og forelæsning 
trækker i forskellige retninger.  
 
Projektarbejde: 
Det var en streg i regningen, at den lovede projektbørs ifb. semesterets projektarbejde ikke blev til 
noget. Som semesterkoordinator var jeg ikke en del af planlægningen heraf, men det var så vidt jeg har 
forstået karrierecenteret der ikke fik løftet opgaven. Dette var meget ærgerligt, da interessen for eksternt 
samarbejde var stort blandt semesterets studerende. Jeg vil anbefale, at der arbejdes på at 
systematisere de eksterne samarbejdsmuligheder. Det giver rigtig god mening på kandidatdelen, hvor 
mange begynder at orientere sig mod, hvad de skal lave efter endt uddannelse. 
En anden anbefaling er, at der fremover placeres yderligere et par forelæsninger fra modul 3 ind inden 
gruppedannelsen. I FU blev det nævnt, at det ville være givende med mere inspiration til projektemner 
fra Modul 3 forud for gruppedannelsesprocessen. 
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Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators anbefalinger til efterretning. 
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