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Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 

 

Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, 
hvilket giver en svarprocent på %. I 2016 var der en svarprocent på 25%. 

 

 

1) Hvem er din specialevejleder? 
 

 

 

Interaktion med og hjælp fra specialevejleder 

 

 Samtlige respondenter vurderer at interaktionen med er meget tilfredsstillende. I 2016 var samtlige 
respondenter meget tilfredse eller tilfredse. 

 Samtlige respondenter vurderer, at muligheden for at få hjælp fra vejleder er meget 
tilfredsstillende. I 2016 var samtlige respondenter meget tilfredse eller tilfredse. 
 



Samarbejde med evt. casevirksomhed, fysiske omgivelser, studiefællesskab og 
trivsel 

 
 Respondenten som har svaret har ikke samarbejdet med en casevirksomhed. 

 Respondenten finder de fysiske forhold som dannede rammen om specialeskrivningen 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 Respondenten vurderer de fysiske omgivelser tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige 
data fra 2016. 

 Respondenten finder studiefællesskabet på uddannelsen tilfredsstillende. 

 Respondenten vurderer trivslen ifm. specialeskrivning tilfredsstillende. Der findes ingen 
sammenlignelige data fra 2016. 

 

3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? 

F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 
 Det var rart med eget specialerum og noget som man bør oplyse mere fra sekretærens side. Det 

giver et bedre sammenhold mellem de studerende som deler rum ved siden af hinanden og man 
kan hjælpe hinanden med evt spørgsmål 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 

Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre 
processen :) 

 Måske man skulle lave noget omkring noget socialt, sådan at de studerende stadig har et socialt 
sammenhold gennem forløbet og måske på denne måde "holde hinanden i halen" med at blive 
færdig til tiden. Måske også noget mere omkring gruppedannelse 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 
 Samtlige respondenter vurderer uddannelsens faglige niveau som meget højt. I 2016 angav 

samtlige respondenter, at niveauet var højt. 
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1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
 For samfundsfag noget mere pædagogik 

 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 

 

 100% af respondenterne vurderer uddannelsens faglige indhold som meget tilfredsstillende. I 2016 
33% af respondenterne meget tilfredse med uddannelsens faglige indhold. 
 

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

fordel kunne betones noget mere? 
 Pædagogik og international politik 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
 Velfærdsstaten på kandidaten og at man ikke udøver de samme fag på kandidaten som valgfag 

(mest for pol. Adm), for det var fint som samf'er at få tilbudet om disse.fag som valgfag på 
kandidaten 

 

Sammenhæng og udvikling i uddannelsen 

 
 Samtlige respondenter vurderer sammen mellem uddannelsesaktiviteterne på de enkelte semestre 

som fin. I 2016 gjorde det sig gældende for 67% af respondenterne. 

 Samtlige respondenter vurderer sammenhængen og udviklingen mellem semestre som fin. I 2016 
gjorde det sig gældende for 33% af respondenterne. 
 

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

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

 Der skal noget.mere nyt på kandidaten. Det er lidt en gentagelse af bacheloren. På denne måde kan 
man måske også fastholde mere fra ikke at tage til KU 
 



4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder 
nedennævnte kompetencemål (jf. studieordningen)? 
Viden 
- Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af 

samfundsfags hovedområder (International politik og valgfag model A)  
- Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for politisk 
kommunikation og deltagelse  

- Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til 
samfundsfag som gymnasiefag. 

 
Færdigheder 
- Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående 

undersøgelse af samfundsmæssige problemer og forholde sig kritisk til det anvendte 
teoretiske og metodiske grundlag 

- Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder på en 
systematisk måde 
- Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og 

velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form. 
 

Kompetencer 
- Evne til på kvalificeret vis at løse udrednings-, analyse-, kommunikationsog 

undervisningsopgaver inden for samfundsfags områder i offentlige og private 
virksomheder og organisationer 
- Evne til at deltage i fortløbende kommunikations-, udviklings- og projektarbejde i 

sammenhæng med interne og eksterne aktører 
- Evne til at samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorganiserede 

læringsmiljøer Analytiske og videnskabelige kompetencer, der kvalificerer til videre 
uddannelse, herunder Phd.-uddannelse. 
  

 
 Samtlige respondenter er enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder 

kompetencemålene. Det samme gjorde sig gældende i 2016. 
 

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

kompetencemålene? 
 

5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? 
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Respondenten vurderer, at studiebelastningen har været passende. Det samme gjorde sig 
gældende i 2016. 
 

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

områder, hvilke områder vil du så pege på? 
 

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

områder, hvilke områder vil du så pege på? 
 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager evalueringen til efterretning. Da der blot er en enkelt respondent, kan der ikke 

uddrages generelle anbefalinger på baggrund af evalueringen. 


