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Kandidatuddannelsen i Politik & Administration, forår 2018 
Uddannelsesevaluering 
 
 

 
Evalueringen er gennemført af 10 studerende ud af 46 mulige svarende til en svarprocent på 22. 
 
 

Uddannelsesevaluering 
 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 

 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
 Generelt føltes meget af kandidaten som en gentagelse af bacheloren (altså modulerne) 
 Bedre inddragelse af virkeligheden. Konkretisere teorier med cases 
 Ja, dette er vigtigt - så tidligt som det r muligt, og hvor AAU mener det korrekt, så skal de 

studerende introduceres for projektsamarbejder. Måske fra 4. semester? Jeg har skrevet 
samarbejde med virksomheder og organisationer siden 6 semester, hvilket var en øjenåbner for 
mig. Både fagligt, personlig og især - arbejdsmæssigt i slutfasen. De studerende skal i langt højere 
grad vælge projekter, som på sigt kan give dem en arbejdsprofil de selv ønsker. 

 Det er ikke realistisk at man får feks 300 sider der skal læses pr lektion. Flere lektioner havde 
været godt så pensum kunne spredes ud og man havde en bedre chance for at diskutere de enkelte 
tekster m.v. 

 Generelt har hele uddannelsen bærret præg af et meget lavt fagligt niveau 

 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 

 



 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen, eller er der elementer der med fordel kunne 
betones noget mere? 

 Meget mere inddragelse af praktisk anvendelse af de ting vi lærer - det har jeg savnet, især nu hvor 

jeg skal til at søge job. 
 Mere om metode 
 Flere øvelser, så man lærer at bruge teorierne. 
 .Evaluering med fokus på redskaber og metodiske tilgange til evalueringer 
 Øget fokus på arbejde samarbejde med virksomheder i projekter samt øget fokus på kvantitativ 

metode. 
 Ja, dette er vigtigt - så tidligt som det r muligt, og hvor AAU mener det korrekt, så skal de 

studerende introduceres for projektsamarbejder. Måske fra 4. semester? Jeg har skrevet 
samarbejde med virksomheder og organisationer siden 6 semester, hvilket var en øjenåbner for 
mig. Både fagligt, personlig og især - arbejdsmæssigt i slutfasen. De studerende skal i langt højere 
grad vælge projekter, som på sigt kan give dem en arbejdsprofil de selv ønsker. 

 Flere lektioner. Gerne mere om professionel projektledelse - Det er noget næsten alle med denne 
uddannelse vil skulle bruge i efterfølgende jobs. 

 praktiske problemstillinger i projektopgaver 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
 Der kunne godt blive gjort nogle overvejelser om undervisernes materiale til forelæsningerne. Nogle 

af forelæsningerne omhandlede akkurat det samme, og materialet var identisk med materialer fra 
året før (eks. tekster, powerpoints osv). 

 Undervisning i andres undersøgelser uden at der reflekteres over, hvordan vi som studerende kan 

undersøge samme emne 

 Meget repetition fra bachelor. Flere "5 ects" fag virkede som rent fyld med for stort pensum og for 
lidt tilsvarende indhold 

 Nej. 
 Teoetisk og fokus på videnskab i projektopgaver 

 

3) Sammenhæng og udvikling i uddannelsen og mellem semestrene 

 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har været mangelfuld? 
 Meget repetition ved fag hvor der gennemgås det samme ud fra nærmest samme bøger 
 Nej. 
 Helt generelt har hele uddannelsen været mangelfund for relevant og brugbar viden 

3b) I bekræftende fald, hvordan kunne sammenhængen og udviklingen forbedres? 
 Mere fokuseret omkring enkelte temaer på hvert semester og så forskellige temaer på hvert 

semester 
 Nej. Disse elementer har vi løbende drøftet på FU, hvilket har fungeret og AAU har lyttet til de 

studerende. Hele vejen igennem, hvilket er positivt! 
 Mere fokus på praktisk offentlig administration, fremfor hvordan man undersøger offentlig 

administration 
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4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder nedennævnte 
kompetencemål (jf. studieordningen)? 
 
Viden 
- Viden om videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- og 

problemområder baseret på højeste internationale niveau (faglige kerneområder og 
tværgående områder) 
- Viden om særlige/supplerende politiske og administrative analyser og 

problemløsninger, som ikke indgår i de faglige kerneområder og tværgående områder 
(valgfag) 

- Viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i organisationer 
og virksomheder (uddannelsespraktik) 
Færdigheder 

- Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dybtgående 
undersøgelser af samfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt at 

kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 
- Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder i en analytisk 
sammenhæng og overføre viden og indsigt om politiske og administrative 

problemstillinger fra et område til et andet 
- Færdighed i at udvælge og anvende relevante teorier og metoder fra uddannelsen i 

en analyse af en praksisrelateret problemstilling fra organisationer og virksomheder 
(uddannelsespraktik) 
- Færdigheder i at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre politisk-

administrative opgaver på et akademisk niveau (uddannelsespraktik) 
-Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og 

velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form 
Kompetencer 
- Evne til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser og den 

offentlige sektors udvikling samt evne til at gennemføre kvalificerede analyser af 
samspillet i forhold til udvalgte områder 

- Evne til at forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og 
implementeringsprocesser i offentlige og private virksomheder og organisationer 

- Evne til at forstå og indgå i organisatoriske og institutionelle forandrings og 
reformprocesser i den offentlige forvaltning samt evner til at gennemføre analyser af 
offentlig styring, organisation og ledelse i relation hertil. 
 

 

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



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? 

 I projektarbejdet 
 . 
 Generelt har den været høj, men det er ok da det er en universitets uddannelse vi har taget. 

5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse områder, hvilke 
områder vil du så pege på? 

 . 
 Mere pensum, fokus på praksis samt flere øvelses opgaver efter forelæsning 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
 Godt den er så praktisk orienteret. 

 . 
 Brugen af projektsamarbejde fra bachelorniveau og frem, invitere virksomheder og organisationer 

ind og fortælle om job- praktik- og projekstsamarbejdsmuligheder. Drøft med de studerende i 
højere grad end nu, hvilket er meget lavt mener jeg, da dette vil gøre at den enkelte studerende 
vælger praksisrelaterede problemstillinger og dermed skaber en arbejdsprofil i højere grad. 

 En dejlig tid på Aalborg Universitet som jeg vil savne. Husk at påskøn særligt sekretærerne da det 

er dem der binder uddannelserne sammen og dem der er vores primære kontaktflade. De er guld 
værd. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet bemærker, at der generelt er en pæn tilfredshed med kandidatuddannelsen. 
Dog rejses der kritik af for stort overlap mellem bachelor- og kandidatuddannelserne i politik & 
administration. Herudover er der ønske om større fokus på praksis, fx i form af øget projektsamarbejde 
med konkrete offentlige og private organisationer. Studieledelsen arbejder p.t. på en ny 
kandidatstudieordning, som skal træde i kraft i september 2020. Ovennævnte kritikpunkter tages der 
højde for i den ny studieordning.  


