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Modul- og projektevaluering, politik & administration,  
6. semester, forår 2018 

 
Semestret evalueres løbende både mundtligt og elektronisk. Den mundtlige evaluering foregår på FU-
møder, som holdes løbende henover semestret. Herudover evalueres hvert modul umiddelbart efter 
modulets afslutning ligesom semestret evalueres samlet ved semestrets afslutning via digitalt 
spørgeskema.  
 

I det følgende finder du modulevalueringer, projektevaluering samt semestret som helhed. Referater fra 

FU-møder findes på moodle. 

M12: Organisation og offentlig forvaltning 
 

Status 

 
 

 
Evalueringen er besvaret af 44 studerende ud af 76 mulige, hvilket giver en svarprocent på 58%. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Faget indeholder mange enmer og teorier, som godt kan virke lidt uoverskueligt. 
 Det er svært at relatere teori man har læst og er blevet undervist i til virkeligheden og praksis 
 Jeg savner lidt mere kobling mellem teori og metode, i forhold til hvordan man i praksis (i projekt) 

kan koble det, eksempelvis hvad er hensigtsmæssigt, og hvad er ikke hensigsmæssigt at 
kombinere? 

 Der har været rigtigt mange forskelle teorier og det har været svært at skabe overblik, samt har 
nogle af elementerne i faget og kørt sammen med valgfagene, som vi havde sidste semester 

 Der har være utrolig mange forelæsninger med rigtig mange teorier der er blevet gennemgået 
overfladisk - måske færre teorier/modeller og så mere i dybden med dem, så man som studerende 
har mulighed for at kunne bruge det efterfølgende 

 Med 23 lektioner og meget litteratur, er det svært at føle, at man kan stoffet ordentligt; særligt når 

Forvaltningsret samtidigt har så meget læsning. 



 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
 Interessen er faldet drastisk efter modulets begyndelse... Utrolig teoretisk fag der er svært at 

relatere til - der bliver brugt eksempler fra kommuner, hospitaler og generelle organisationer, hvilke 
er svært at forholde sig til. Forelæsningerne kunne evt være inddelt med udgangspunkt i en af de 
ovenstående organisationer, så det var nemmere at forholde sig til 

 Det har interesse, da det er grundlaget for meget af vores hverdag (vores liv er i organisationer). 
Om end er det ikke noget, jeg personligt vil arbejde med, hvorfor det kun er almen/ikke-akademisk 
interesse 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Øvelserne bliver bedre med opsamling i plenum 
 Øvelserne burde ligge mere hensigtsmæssigt ift. de helt centrale teorier for faget, og ikke på de 

mindre teorier! 
 I Øvelserne savner jeg en større kobling mellem de forskellige forelæsninger - hvordan man kan 

kombinere de forskellige elementer i organisationsteori med hinanden (da det er dét vi skal kunne 
til eksamenen), og som før nævnt sammenkoblet med teori og metode. Jeg kunne godt tænke mig 
man arbejdede ud fra tidligere eksamensspørgsmål eksempelvis. Jeg er lidt i tvivl om jeg har de 
egenskaber det kræver for at skrive en god besvarelse eksamen, og det er ikke den bedste følelse, 
da det er svært at vide hvad man skal fokusere på at læse op på igen inden eksamenen. 

 Der har været nogle gode øvelses-opgaver, kunne godt havde brugt en eksamensopgave, som vi 
kunne havde lavet i grupper som en del af øvelserne 

 I en af øvelserne skulle vi fremlægge for hinanden, uden at have den helt store forberedelse tid, 

hvilke var utroligt grænseoverskridende og ikke en særlig fed oplevelse 
 Jeg lærer ikke selv noget af øvelser; for mig personligt er de spild af tid 
 Særligt MØM lavede gode øvelsesgange, som var meget givende. 
 Har ikke været der til én eneste øvelse.  

 
Sikkert stort udbytte hos dem der kom. 
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 Ikke mange øvelser, matrix grupper fungerer ikke, meget svingende forelæsere 
 Man kunne med fordel have brugt de kapitler der har været i de to pensum bøger, istedet for at 

inddrage en del andre tekster, hvis pædagogiske indhold har været stærkt begrænsende.  
 
Øvelserne kunne med fordel afsluttes med en opsamling. 

 For mange tekster der omhandler det samme - man føler det er spild af tid. 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 Stort tror jeg, men fragmenteret. Jeg er i tvivl om i hvor høj grad jeg er i stand til at koble de 

forskellige fragmenter 
 Udelukkende min egen skyld. 

 Meget er gentagelser af teorier vi har været igennem før på tidligere semestre, men det har helt 

sikkert været spændende at få det belyst i et organisationsperspektiv. Men ikke meget har været 
helt nyt. 

 

Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Det faglige indhold af primærlitteratur har været tilfredstillende, dog har der i forbindelse med 

dobbeltforelæsninger til tider forekommet en del læsemateriale og i denne sammenhæng har det 
været svært at prioterer i den store andel. 

 Den anvendte litteratur har været tilfredsstillende. De anvendte bøger, har såvel været overskuelige 
og nemt læsebarer. Det skal dog pointeres, at mængden af læsestof har ved enkelte tilfælde været 
lettere stor. 

 Fin mængde litteratur 



 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 

 Noget af kursets indhold fx om privatisering og principal agent teori er blevet præsenteret før på 
uddannelsen og fungerede kun som repition. 

 God variation i underviserne og den anvendte litteratur.   
 
Dog gerne fokus på øvelserne og evt. nytænkning af disse - stort frafald til øvelserne ødelægger det 

lidt. 

 Nogle gange virker det som om, at underviserne hellere vil forske end at undervise. 
 Besvaret i de øvrige kommentarfelter :) 
 Kurset er meget bredt og spænder vidt over et utal af emner; organisationsteori, motivationsteori, 

beslutningsteori, kommunikationsteori osv. Det gør det svært at vide hvad vi skal bruge mest tid 
på, og hvad der er mest relevant i forhold til eksamen. 

 En øvelses-opgave, som var skriftligt som var en form for eksamensopgave 
 Modulet er meget omfangsrigt og bredt. Forløbet er intenst. Jeg ville have foretrukket at modulet 

var opdelt i to med to eksamener i stedet for, for at opnå et skarpere fokus. 
 Modulet går i alle retninger, det kunne være fedt hvis det var mere centreret, jeg føler jeg ved 

utrolig lidt om rigtig meget i forhold til organisationsteori 
 
Super forelæsninger med NN! 

 Hold en form for overblik overfor den studenderende, kan være svært at skelne mellem de 

forskellige kurser og projektarbejde som kører samtidig 

 Hvis der er litteratur, der beskriver det samme (eller meget af det), så skal forelæserne gerne være 
mere specifikke i, hvilke sider, der er relevante. Jeg har prøvet at læse 30 sider, der var præcist det 
samme, man lige havde læst i anden litteratur. Det fjerner motivationen, og man mister måske 
nogle pointer, fordi man til sidt bliver ukoncentreret. 
- Jeg skriver dette, fordi 23 forelæsninger med meget litteratur i forvejen presser ens hverdag 

 Jeg ville ønske en bedre opsamling. At kernebegreberne bliver gennemgået 

 Koordinationen imellem underviserne og deres tilrettelæggelse. Det har betydet, at kursets røde 
tråd har været utydelig. Relationen mellem de forskellige forelæsninger, bliver derfor svækket. 

 - God blanding af eksperter på de forskellige områder. 
- God rød tråd gennem hele kursusrækken.  
- Svingende kvalitet på forelæserne 

 Flere af forelæsningerne haft meget af det samme indhold. Jeg havde et valgvalg sidste semester i 
Etik og Ledelse, så flere ting har virket som repetition. 

 Faget er alt for bredt omfangende. Der er absolut ingen grund til at man skal have kommunikation 
når man allerede har haft det på tidligere semestre. Faget bør have fokus, og give en bredere ide 
over, hvad der reelt skal være fokus. 

 Jeg skammer mig, har været meget umotiveret... men tal noget mere om hæren i fremtiden (Y) 
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M13: Forvaltningsret 
 

Status 

 
 

 
 
Evalueringen er gennemført af 34 studerende ud af 76 mulige, hvilket giver en svarprocent på 45% 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Teorierne og metoderne blev anvendt efter forelæsningen, når der var gruppeopgaver.  

Derudover blev der til hver forelæsning uploadet opgaver til, så vi selv havde mulighed for at 
anvende teorierne og metoderne til udarbejdelse af opgaven. 

 Hvis projektet omhandlede noget, hvor forvaltningsret kunne bruges ville jeg godt kunne anvende 
det, men er på ingen måde relevant 

 Er ikke helt sikker på hvor vidt der blev informeret om læringsmålene i begyndelsen, men der er i 
hvert fald blevet forklaret lidt om dem løbende. 

 Selvom jeg i høj grad føler at jeg kan anvende fagets teorier og metoder i praksis, så syntes jeg 
ikke, at faget er særlig relevant ift. projektarbejde! 

 Spørgsmålet "Føler du dig rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet?" er ikke 
relevant for mit vedkommende. Jeg føler dog, at jeg har fået en stor og brugbar viden inden for 
forvaltningsret, som jeg vil tage med mig videre. 



Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes, at forvaltningsret var lidt tørt og hårdt at komme i gang med i starten. Dog gjorde NN, 

at forvaltningsret faktisk blev ret fedt. 
 NN formåede virkelig at gøre et fag der, på papiret, virker kedeligt og langhåret - spændende og 

interessant ved brug af en masse eksempler og erfaring fra hendes forskellige jobs - Noget de 
andre forelæsere kunne lære noget af, da det gøre undervisningen meget mere levende! 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Personligt har jeg mest anvendt øvelserne og lovsamlingen. Er ikke yderst begejstret for 

grundbogen til faget. 
 Det har været fantastisk interaktion med kursets underviser, og der var megen mulighed med at 

tale med kursets underviser, der også virkede oprigtigt interesseret i at hjælpe os videre med faget, 
bl.a. rådgav underviser os i andet relevant litteratur, end hvad der står på pensum. 

 I forbindelse med læring i forbindelse med øvelser, synes jeg ikke det fungerer, når det kun 
gennemgåes i grupper de studerende i mellem. Der skal være en opsamling med underviser til sidst 
for at man kan få noget brugbart ud af det. 

 Rigtig dygtig underviser, der giver rigtig gode eksempler og som gør jura spændende og morsomt, i 
stedet for tørt og kedeligt. 
meget lærerige øvelser, som ikke er for omfangsrige, og som er til at overskue. 

 Super gode øvelser 

 Mange gode øvelser og mulighed for at prøve ting af før eksamen. Fantastisk underviser der er god 
til at sætte lovene i kontekst og til at komme med gode og underholdende eksempler. 

 NN er en mega god forelæser. Hun er virkelig rar, sjov, tryghedsskabende og kommer med mange 
gode praktiske eksempler, som gør lovstoffet meget nemmere at forstå. Øvelserne med case-
opgaverne har været gode og uundværlige for mig, og jeg har virkelig lært meget af dem. 
Gennemgang af øvelserne i plenum har været meget brugbare, og NN forklarer altid på en venlig og 
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uddybende måde, når man stiller spørgsmål. Hvis man spørger om det samme flere gange, fordi 
man ikke har forstået et emne, så udviser NN stor tålmodighed og venlighed. 

 Det har generelt været et super godt kursus. Den anvendte litteratur har også været super, idet det 
har været dejligt at kun skulle forholde sig til én lærebog. Derudover har interaktion med 
underviser været virkelig godt. Og læringen er virkelig blevet forbedret ved hjælp af øvelserne. De 
har virkelig hjulpet. 

 NN skal have stor ros for sin indsats. Hele kurset igennem, har været struktureret og nøje 
tilrettelagt. NN skal såvel have stor ros, for sine formidlingsevner. Vekslingen mellem undervisning 
og øvelser, har været superb. Kombinationen af undervisning og øvelser, skabte en solid kobling 
mellem teori og praksis. Det kan generelt siges, at det har været et lærerigt og muntert forløb, med 
et højt fagligt niveau og stort fagligt udbytte. 

 NN er en rigtig dygtig forelæser, som er god til at inddrage mange forskellige eksempler på sager i 

forbindelse med undervisningen. Det har været en fornøjelse, at blive undervist af en person med 

så meget erfaring. Øvelserne har fungeret rigtig godt. 
 Bogen var en smule kedelig og hård at komme igennem, men det blev heldigvis forklaret til 

forelæsningen 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Et af de kurser hvor samspil mellem forelæsning og øvelser har fungeret bedst! 
 Kom med stort set ingen viden om faget. Føler mig godt klædt på efter kursuset. 
 God bog. 
 Det kursus jeg har fået mest "ny viden" uf af dette semester! 

 

Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Der var meget litteratur, dertil også meget anbefalet litteratur, derfor har det været svært at læse 

det hele til de enkle foredrag. Og noget måtte læses efter foredraget. Dog har dias til kurset været 

uploadet i god tid, og dermed gav mulighed for vi kunne se hvad i pensum der var vigtigst at læse 
før de enkle foredrag begyndte. 



 Jeg læser for det meste efter forelæsning i stedet for før. Jeg læser dog litteraturen til øvelserne 
inden forelæsningerne. 

 Har læst cirka 95% af litteraturen. 

 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Varierede til tider også under 2 timer 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 Jeg er meget tilfreds med underviser NN. Hun er meget arrangeret i faget og vores udbytte af det. 

Man føler hun vil os det bedste og giver os det bedste mulige grundlag til at gå til eksamen. En af 

de bedste undervisere vi har haft på politik og administration. 
Derudover var øvelsesopgaverne rigtig gode i forhold til at forstå anvendelsen af faget indhold. 
Dette synes jeg ikke grundbogen lever op til. 

 NN har været en rigtig god underviser. Derudover har øvelserne i forbindelse med undervisningen 

været rigtig nyttige. Alt i alt har undervisningen i forvaltningsret været virkelig god! 
 Alt har været ved dette kursus - så jeg ser ingen grund til forbedring.  

 
NN er en fantastisk dygtigt underviser. Hun får de studerende med og kommer med mange gode 
håndgribelige eksempler der understøtter læringen. 

 Har faktisk kun rosende ting til dette kursusforløb. Det har været spændende og lærerigt og NN har 
formået at gøre faget interessant på trods af det til tider har været tungt materiale. Hun gør brug af 

eksempler og kobler teori/paragraffer til virkeligheden ude i forvaltningen. 
 NN har formået at gøre undervisningen både spændende og anderledes, samtidig med at man har 

lært utroligt meget. Hun har taget eksempler som man har kunne relatere til og som har været 

"sjove". Øvelserne har fungeret rigtig godt og jeg føler mig rustet til eksamen. Litteraturen har 
været letforståelig og en passende mængde til hver forelæsning, som man rent faktisk har kunne 
nå at læse modsat mange andre forelæsere. NN har formået at gøre forvaltningsret rigtig 
spændende og jeg synes modulet er et af de bedste vi har haft de seneste tre år. 

 jeg synes, at det har været helt vildt godt! Så ingen ændringsforslag her fra. 
 Jeg håber for andre studerende, at de også får NN som forelæser. 
 Jeg syntes at fire timer er for meget af gangen, det er svært at holde koncentrationen så længe og 

få mest mulig udbytte af forelæsningen. 
 Virkelig god underviser 
 NN har været fremragende som forelæser. Øvelserne har været med til at konkretiserede 

forvaltningsretten. Undertegnede er meget tilfreds. 
 NN er en super god forelæser. Hun har meget fokus på at inddrage eksempler fra virkeligheden i 

forelæsninger, så man får en forståelse af hvordan paragraffer osv. bruges konkret.  
Hun vil meget gerne svare på spørgsmål man har under og efter undervisning, hvilket har været en 
stor hjælp. 

 Du formår at gøre et frygtet fag til et spændende fag. Godt gået! 
 Hold fast i NN!! Hun er simpelthen en god underisning. Det har været en god blanding af sjove 

historier, faglige inputs og personlighed. Det har været ét af de bedste kurser nogensinde på 
bacheloren. 

 NN er bare skide god. 
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 Jeg vil gerne rose underviser NN for undervisningen i dette modul. Hun gjorde undervisningen 
lærerigt, inddrog mange konkrete virkelighedsnæse eksempler der gjorde faget og herunder 
begreberne mere håndgribelige. Hvilket i det store hele, personligt, hjalp meget til det faglige 
udbytte af kurset. 

 Jeg har været meget glad for, at vi har fået tilbuddet om at aflevere en opgave, som vi har fået 
feedback på. 

 Kunne sagtens gøres til et større modul, da det virkelig er relevant og det mange af os højst 
sandsynligt kommer ud og arbejder med. Giver ingen mening at organisation og forvaltning er flere 
ects end dette... 
 
NN er en virkelig god underviser! 

 

Modul 14: Bachelorprojekt og semestret som helhed 

 

Elektronisk evaluering 

 

 
 
Ud af 76 mulige har 14 studerende gennemført hele evalueringen svarende til 18%. 
 

 

Modul 14: Bachelorprojekt - Blev der ved modulets start informeret om målene 
for modulet? 

 

Kommentarer: 
 Synes måske lidt, der manglede klare mål for hvad man skulle kunne i organisation of offentlig 

forvaltning 
 Der blev hverken informeret om krav til bachelorprojekt, om der skulle skrives inden for et bestemt 

overemne eller hvad de mere formelle krav var i form af sidetal, alt efter hvor stor gruppen var. 
Selv da jeg spurgte semesterkordinatoren direkte kunne han ikke svare og moodle har heller ikke 

været til meget hjælp. 



 

Hvem var din vejleder? 

 

Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejdet i gruppen 

 

 

Kommentarer: 
 Synes det var dejligt at få muligheden at få en vejleder der var bevidst om vi er på universitetet for 

at lære.  
Han hjalp og guidede os, og var tilgængelig, og hurtig til at svare på vires mails. Det var dejligt at 

man fik indtrykket vejlederen havde lyst til at hjælpe os, være en vejleder. Det har i andre 
projekter været et meget vævende indtryk - hvor de ofte tog meget lang tid på at svare på mail.. af 

de vejledere jeg har haft ved projektopgaverne, var NN langt den bedste. 
 NN har været en super fantastisk vejleder. Han har altid været til at komme i kontakt med, stillet 

gode spørgsmål, og så er han en flink person 
 Vi fik hjælp både over mail og face to face, klart et af de projekter hvor vi har lært mest takket 

være NN! 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af projektet? 

 

 

Kommentarer: 
 Det har været udfordrende at skrive bachelor projekt på så kort en tidsperiode, hvor der lå to 

eksamener og store kurser oveni. Man fin indtrykket det “bare” var en projektiogave og ikke 
bachelor opgaven, og det var ikke ok. Der manglede vare en forelæsning hvor der ville være 
mulighed for at tale med en omkring bachelor hvorfor den adskiller sig fra andre, hvad der er vigtigt 
ift. det faglige .. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det har været en meget stressende periode, da det er vigtigt opgave, men vi skulle kombinere den 

med to store og svære kurser, hvilket har resulteret i det har været mere stressende at arbejde 
med opgaven. 

 I starten var det ikke så meget tid vi brugte på projekt, vi arbejdede først rigtig igennem efter alle 
eksaminerne. Sidste måned arbejdede vi et sted mellem 60-70 timer pr. uge 

 

Forslag til ændringer/forbedringer: - Kommentarer: 
 Upraktisk og meget uhensigtsmæssigt at ligge en reeksamen 7 dage før projektaflevering !!!! 
 Sikre at ikke alle skal skrive opgave og have eksamener på samme tid.  

   Vi var ude for at der manglede plads til booking af rum - da alt var optaget ofte, også selv vi 
forsøgte at booke i god tid - ikk ok. Sommetider måtte vi bruge meget tid på at finde et sted at 
arbejde - ikk ok.  
 
Give bare en forelæsning hvor læringsmål tales om - hvorfor denne opgave adskiller sig fra andre 

... give os tid til at skrive og ikke bare “smide” det oveni andre kurser. Det var frusterende at 

begynde på projektoogave i god tid. Så måtte stille det i bereau, fordi man skulle forberede til 
eksamen, hvorefter skulle skrive projekt efter længere pause igen. Derudover var det frustrerende 
med helligdagene der lå så tæt på aflevering, da det medførte udfordringer med at planlægge sidste 
afrunding med vejledere inden aflevering.  
 
Sidste ting, reeksamen.. universitetet opfordrer til vi skal arbejde i grupper - så er det ikke ok at 



ligge reeksaminer til kurser fra dette semester så tæt på afslutning til projektet. I grupper afhænger 
vi af hinanden, så må universitetet også sikre sådanne udefra kommende og vigtige ting såsom 
reeksamen ikke forstyrre tæt på deadline. 

 Dårlige forhold for personer der ønsker at skrive alene. (Skal skrive 10s mere og har ikke mulighed 
for at opfylde visse læringsmål.) 

 Mere feedback. Savner Aalborg Universitet meget synes jeg, og så havde vi også fornemmelsen, at 

studievejledningen ikke var den bedste. Der var ikke mange informationer man kunne få derfra var 
min oplevelse. Forvaltningsret oplevede jeg som værende godt, med både god feedback og også 
gode arbejdsopgaver man fik rigtig meget ud af. Savnede jeg lidt i Organisation og Forvaltning og 
generelt i hele min studietid. Generelt under min studietid er jeg også nødt til at sige, at 
administrationen er nødt til at forbedres en del. I næsten alle semestre har jeg oplevet store fejl 
med fejl i eksamens opgaver og andet graverende.  Har også haft en generel følelse af, at når man 

havde brug for vejledning, så var det ikke den bedste at finde. Der var også mange ting, som enten 

ikke var styr på eller kommunikeret godt nok ud, da jeg ofte har oplevet usikkerheder om et eller 
andet. Så ja synes administrationen er nødt til på en eller anden måde at forbedres. 

 Mere fokus på bachelorprojektet og mindre på de to fag der ligger udover  - det rr alt forsvaret at 
komme i dybden med projektet 

 Klar retningslinje for valg af referencesystem. 
 At man gør det til et krav på 4. semester at projektet skal indeholde abstract. Det synes jeg ikke 

hverken vi har fået informationer om, og er heller ikke noget man har øvet sig på 
 Struktur i formalia på tværs af semestre og vejleder 

 

Semestret generelt 
- studiemæssige rammer  

 

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

 



13 
 

Aktiviteter, placering, udstrækning, fysiske rammer og omgivelser 

 

Kommentarer: 
 Se sidste kommentar 
 Det har været lidt presset med at få tid til forberedelse af eksamen 
 Synes simpelthen ikke det er godt nok, at re-eksamen i organisation og forvaltning ligger ugen før 

man skal aflevere bachelorprojekt. Ved godt vi burde som studerende komme noget før ude, men 
tænker altså (desværre) ikke så langt i dagligdagen. Mener at man burde i administrationen kunne 

sige sig selv, at det er en elendig tidsplacering, som påvirker både den enkelte og også hele 
projektgruppen i en negativ grad. Ved ikke hvad  begrundelsen for, at man ligger det der i stedet 

for ugen efter aflevering af bachelor, men set udefra virker det altså en smule amatøragtigt. 
 Læsemængden til organisation-modulet var for voldsom - egentlig et spændende kursus men som 

mine medstuderende har jeg helt tabt pusten efter sidste semester og kunne derfor ikke følge med 
læse mængden 

 Det virkede ikke helt gennemtænkt at lægge re-eksamenen i organisation og offentlig forvaltning en 
uge før vi afleverede bachelorprojekt. 
Nogle af grupperummene er enormt varme, og ikke nemme at udlufte, og når man så heller ikke 

kan få termostaten til at virke er det ikke det bedste arbejdsmiljø. Desuden har jeg både fået 
smerter i ryg og nakke efter de lange arbejdsdage ude på uni, med for korte borde, og for dårlige 
kontorstole. 

 



Fagligt og socialt miljø 
 

 

Kommentarer: 
 NN er fantastisk. 

Forvaltningsret har været et af de mest spændende og brugbare fag på uddannelsen. NN er en 
dygtig formidler, der formår at gøre forelæsningerne spændende. 

 I forhold til det sociale er det selvfølgelig de studerendes ansvar, men der er ikke særlig meget 
socialt liv uden for studiet udover de venner man selv skaber på universitet. Der mangler nok 
opbakning til polis. 

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

var følgende: 
 Gruppearbejde 
 Skriftligt arbejde 
 Viden om organisationer, viden om det juridiske inden for organisationer og fra projektet mulighed 

for at kombinere politik og administration med det klimamæssige. 
 viden om hvordan det offentlige fungerer 
 Erhvervsret. 

Erfaring med selvstændigt at bygge en projektproces op. 
 Lærte om den offentlige forvaltning 

lærte meget i forvaltningsret  
Lærte selvfølgelig også en del, men ikke lige så meget, i offentlig organisationer og forvaltning.  
Projektet fungerede godt og har aldrig  lært så meget før som nu i et projektarbejde, så har en 
enorm viden om Rusland. Derudover tror jeg endda også, at jeg i projektarbejdet forbedrede mig 
en del skriftligt. 

 Forvaltningsret og hvor vigtigt det egentlig er 
 Forvaltningsret 
 ved ikke 
 Bedre forståelse for ordvalg og udarbejdelse af præcise vendinger 

 Viden 
 Forbedret abstraktionsniveau på det generelle plan. 
 veksling ml. projektarbejde og kursusgange  

forvaltningsret og tilgange inden for det 
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Studienævnets anbefalinger 
Der har dette semester været udfordringer ift. semestertilrettelægge/reeksamen. Dog er det 
studieledelsens holdning, at datoerne har været kendt fra semesterstart, og det bør man som studerende 
tage højde for i sin studieplanlægning. 
 
Det er et projekttungt semester. Studieledelsen arbejder på at nedbringe antallet af enkeltmandsgrupper 
og få grundlagt en projektgruppearbejdskultur allerede fra 1. semester. Der foreligger dog myter om, at 
der er et krav om, at have arbejdet alene for at blive optaget på andre uddannelsesinstitutioner.  

Det er næstsidste gang semestret gennemføres i denne form, da den ny studieordning som trådte i kraft 
september 2017 til den tid vil være fuldt implementeret. 
 


