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Uddannelsesevaluering  
– Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, forår 2018  

 

- 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
 Læring 
 det Juridiske, mere omkring organisationens infrastruktur, Kombinere det mere med 

udefrakommende påvirkninger på sådanne institutioner; såsom lobbyisme. Derudover have 
kombineret organisation med nutidens samfund. Der var meget teoretisk og i ringe grad en 
sammenhæng med vores reelle samfund 

 Fællessemestret 

 Mange undervisere ved ikke hvad vi har haft af emner før... derfor bliver emner som fx NPM 
gennemgået grundigt selvom vi egentlig er blevet tæsket igennem det igennem efterhånden 3 år 
nu... 

 Vi har nu flere gange oplevet at eksamensspørgsmålene virkede en anelse "tilfældige", hvor man i 
nogle tilfælde simpelten havde problemer med at finde det relevante i kursuslitteraturen. Jeg savner 

i høj grad en større koordinering og bedre kommunikation mellem de forskellige undervisere på 
fagene. Man føler sig lidt snydt når man bliver spurgt om noget, der ikke forklares dybdegående i 
fagets kursuslitteratur, og det virker som om man har splidt tiden 

 Mere fokus på teori vs. tidens aktuelle udvikling. 

Kommentarer: 
 Det er noget I har gjort noget ved kan jeg se, men Organisation og offentlig forvalting var et for 

stort fag. 
 Set i lyset af, hvad der sker i virkeligheden udenfor, kunne man godt gå mere til biddet ift. den 

retning samfundet går i - det skal være sagt, at der har været masser af fokus på de forandringer, 
vi oplever, men jeg kunne godt savne, at der kom et mere eksplicit fokus på hele den vestlige 
levevis - det problematiske i samme, der i min optik (og mange, mange andre desillusioneredes) 

kalder på handling.  Kort sagt: det er min (farvede) opfattelse, at studiet - i højere grad - kan 
skæres til med udgangspunkt i "det der sker". 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 
 Fint 

 Godt 
 Mellem 
 Udemærket 
 Godt 
 Fin 
 Godt 

 generelt godt 

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

fordel kunne betones noget mere? 
 Læringsteori 
 Lidt mere diskussion til forelæsning 
 Flere forelæsninger der uddybede pensum. Det har ofte været overfladiske informationer der 

bygger videre på pensum. Det betød vi sjældent fik uddybet hvad vi havde læst. Vi kan altid læse 
videre på emnerne men forelæsere har en dybere forståelse for det vi har læst og det manglede der 

ofte ... 
 Mangel på mundtlige eksaminer. 
 Økonomiske fag, da mange af os i fremtiden sandsynligvis vil arbejde med økonomi på en eller 

anden måde. Et valgfag på 5 point er ikke nok. Det kunne også være spændende med mere 
praksisnært pensum eller indhold i forelæsningerne. 

 Det er noget I allerede har gjort noget ved, men det første år oplevede jeg som værende for let. 
Tror mine kritikpunktet er noget I har gjort noget ved. Overvejer dog i forhold til hvad jeg har hørt 

arbejdsgiver fokusere på det, så synes jeg det kan overvejes om økonomi og metode skal vægtes 
højere. Men som jeg kan se den nye studieplan er de fleste store kritikpunkter noget, der er gjort 
noget ved. 

 Det kunne være godt med noget mere fleksibilitet i uddannelsen, i forhold til fagene 
 Verdens udvikling - det problematiske i overforbruget og økonomiske modellers "magt". 
 beslutningsprocesser 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener kunne nedtones? 
 Politik 
 Mindre gentagelser af samme emner 
 Videnskabsteori. På arbejdsmarkedet forekommer det bogen steder videnskabsteori laves i 

rapporter men ikke alle steder, derfor manglede der hvordan rapporter ellers kunne skrives . 

 Gruppearbejdet og projektarbejdet fylder for meget. Sidstnævnte også ift. ECTS. 
 Pbl og projekternes størrelse. 
 Igen det er noget, der er ændret i den nye studieplan. 
 Meget indhold i Organisation mindede meget om det, som flere også blev undervist i valgfaget Etik 
 der er mange gentagelser imellem kurserne/modulerne, så også måske bedre koordinering der 
 Det, der er irrelevant ift. ovennævnte... 

 det organisatoriske fokus 

Kommentarer: 
 Hvis du er kommet i en disfunktionel gruppe eller lign. og skriver et dårligt projekt eller har en 

dårlig dag til eksamen, betyder det for meget. På nogle semestre fylder projektarbejdet 20-25 ECTS 

og hvis du får en dårlig karakter på disse semestre, har én eksamen alt for stor betydning for dit 
gennemsnit. 

 Højere fokus på regnemodeller og popsmart politik, der køber tid og manipulerer (uanset ståsted og 
farve). Politikeres begrænsninger ift. mulighederne for at kunne tilbyde andet end "mere af det 

samme". 

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

 Alt for mange eksamener 
 Nej 

 Aner stadig ikke hvad modul 10 handlede om. Videnskabsteori, økonomi, udenrigspolitik? Hvad var 
sammenhængen? 

 Udviklingen i krav til projekterne har været mangelfuld. Det har nogle gange været svært at finde 
motivationen til at skrive "endnu" et projekt. 

 Ikke noget jeg umiddelbart kan komme i tanke om 
 på 5. semester var fagene ret forskellige, og man skulle hele tiden omstille sig til noget nyt. Der var 

simpelthen for mange og for forskellige fag, og jeg følte at det gik ud over det faglige udbytte da 
man bare konstant var stresset. 

 Samfundsøkonomi var ALT for ukritisk overfor egne evner - de økonomiske teorier og modellers 
begrænsninger fylder for lidt. 



3 
 

3b) I bekræftende fald hvordan kunne sammenhængen og udviklingen 

forbedres? 
 Mindre fokus på præstation og mere på læring! 
 Forelæsninger uddyber pensum. Giv flere forelæsninger ofte skyndede forelæsere sig igennem for 

at nå det hele. 
 - 
 Mere fokus på progressionen i projekterne undervejs. Betoning af nye krav. Sådan udvikler du 

projektet til at blive endnu bedre end dit seneste etc. 
 gør noget for at forbedre stressniveauet hos de studerende - jeg er reelt bekymret, for det er altså 

noget man hører fra en del 
 Åben kamp mellem sociologer og økonomer - det var der, men ikke nok ifølge mig. 

Kommentarer: 
 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din bacheloruddannelse opfylder 

nedennævnte kompetencemål (jf. studieordningen)? 
 

Kompetenceprofil 

Bacheloren har: 
- en bred faglig og flerfaglig viden om samfundsøkonomiske, sociologiske, 

politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag - og 
problemområder 

- viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder 
forståelse af kvantitative og kvalitative metoder 

- viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, 
nationalt og lokalt niveau), der påvirker samfundsudviklingen og politisk-

institutionelle sammenhænge 
- Inden for uddannelsens faglige områder anvende centrale begreber, teorier 

og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer 
- inden for det politologiske, sociologiske og forvaltningsmæssige område 

selvstændig tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig 
kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag. 

- vurdere større informationsmængder (data og litteratur) og foretage mindre, 

selvstændige dataindsamlinger 
- formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i 

skriftlig og mundtlig form 
- evne til at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til 

videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde 
- evne til at arbejde selvstændigt, problemorienteret og tværfagligt 

- evne til at samarbejde, arbejde i teams og indgå i projektorganiserede 
læringsmiljøer. 

 
Kompetencemål 

Bacheloren opnår evne til: 
- inden for uddannelsens forskellige faglige områder at anvende centrale 

begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige 
problemer 

- inden for det politiske og forvaltningsmæssige område at anvende centrale 
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begreber, teorier og metoder ved analyse af politiske og forvaltningsmæssige 

problemstillinger 
- inden for det politiske og forvaltningsmæssige område selvstændigt at kunne 

tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det 
anvendte teoretiske og metodiske grundlag 

- at vurdere og behandle større informationsmængder (data og litteratur) og 
kunne foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger 

- at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til 

videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde 
- at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i 

skriftlig og mundtlig form 
- at arbejde problemorienteret og tværfagligt 

- at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede 
læringsmiljøer. 

 

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

 Nej 
 At foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger 

Kommentarer: 
 At foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger ser jeg ikke at man kan have foretaget hvis 

man ikke har arbejdet med visse metoder i forbindelse med projektarbejdet. Hvis man (eller 
gruppen) har valgt andre metoder, opfylder man vel ikke dette mål? 

 Generelt har fag som videnskabteori og politik begreber med Jørgen Goul ligget for tidligt på 
uddannelsen i forhold til hvad man har fået ud af det... føler jeg ville have fået mere ud af at have 
haft disse moduler på 5/6 semester 

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

 

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

områder, hvilke områder vil du så pege på? 
 For mange eksamener og for meget litteratur til forelæsningerne 
 Der var tredje semester - den var overhovedet ikke planlagt godt: har eksamen i et kurses en uge 

før vi skal op introduceres nyt kursus der er et af de sværeste ... økonomi. 
 48 timers eksaminer er ikke sjove 
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 Forberedelse og i projektperioder 
 Ikke nogen jeg kan komme i tanke om, at det har været alt for højt. Synes generelt meget fint er 

selvfølgelig perioder, hvor man arbejder meget, men det er også et universitet og et fuldtidsarbejde 
vil jeg sige. 

 perioder med mange eksaminer efter hinanden, særligt 5 semester var stressende og med høj 
belastning 

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

områder, hvilke områder vil du så pege på? 
 Undervisning 
 hele første år. Men kommer også an på, hvor meget man selv ligger i det, for kender en del, som 

kommer igennem uddannelsen  uden at arbejde særlig meget. 
 i starten af projektarbejde på de første semestre, men det handler også om at lære at disponere 

tiden i gruppen og komme godt igang. 

Kommentarer: 
 3. Semester kunne man tydeligt mærke der ikke blev taget højde for vi kommer fra forskellige 

baggrunde, ungdomsuddannelser , der har handlet om forskelligt . Ikke ok at økonomi ikke havde 
introduktion til basale ting hvis man aldrig har haft om det på ungdomsuddannelse ... der følte jeg 
universitetet nedprioriterede min uddannelse ift. Ressourcer, hvor vi blev undervist, planlægning ... 

 studiebelastning? jeg ved ikke hvad i mener. Er det det arbejde jeg har lagt i studiet, eller mener i 
belastning jeg har følt i forhold til studiet 

 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet bemærker, at der er udarbejdet ny studieordning for bacheloruddannelsen, som trådte i 
kraft i september 2017. Studieordningen har større fokus på metode, og der stilles krav om brug af hhv. 
kvalitativ og kvantitativ metode i semesterprojekterne. Herudover er der i den ny studieordning fokus på 
progression i projektarbejdet, hvilket imødekommer de rejste kritikpunkter.   


