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Speciale- og uddannelsesevaluering, 
Politik og Administration, forår 2019 
 
De studerende har evalueret deres specialeforløb (10. semester) samt evalueret den samlede 
uddannelse. Denne evaluering vedrører studerende, der har afleveret speciale og forsvaret det ved den 
ordinære eksamen i foråret 2019.   
 

Speciale – forår 2019 
 

Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af 5 studerende ud af 39 antal mulige, hvilket giver en svarprocent på 13%. 



1) Hvem er din specialevejleder? 

 

Interaktion med specialevejleder og mulighed for hjælp 
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Samarbejde, fysiske forhold, fysiske omgivelser, studiefællesskab og trivsel 
 

 

 

3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? 
 
F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 

• Rigtig god vejledning og klare rammer for hvad jeg skulle aflevere. 
• Fremragende vejledning 
• Specialevejleder var engageret, yders hjælpsom og altid særdeles velforberedt. 

Havde eget specialerum. 
Studiesekretærerne har været fantastiske og yderst hjælpsomme. 

• Samarbejdet med min specialegruppe og speciale vejleder NN. 
• Det der fungerede godt, var min specialegruppe. Vi havde et rigtig godt samarbejde - også med 

vejleder (NN) 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 
 
Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre processen :) 

• Jeg synes måske godt introen til specialet kunne forbedres. Måske illustrere hvad specialet skal 
indeholde og ikke indeholde. 

• De specialestuderende på tilknytning til campus har ikke været høj og dermed er sammenholdet, 
det sociale og sparring de specialestuderende imellem  været = 0. 
At afleveringsfristen for specialet bliver rykket en halvanden uge før deadline grundet lavservice 
dag, da dette allerede blev påpeget af de studerende under specialeintrodagen i januar måned, som 
ligeledes bar præg af copy-paste fra sidste års specialeintrodag. 
 
Studiemæssige tiltag: 
har stor forståelse for besværligheden i at lokke de speciale studerende ud på campus under 
specialeskrivningen, men man kan evt. påtale gevinsten ved sparring, socialt samvær og 
studieorienterede rammer. 

• ALT! Semester fremstår MEGET ukoordineret, ustruktureret og amatør-agtig planlagt! Til 
opstartsmødet læste vores semesterkoordination (NN) op af information som vi allerede kunne læse 
på nettet, og kunne ikke besvare de relevante spørgsmål vi havde, der ikke fremgik af nettet - 
såsom frister for aflevering, eksamensperiode og mulige speciale vejleder. Hvorfor i alverden giver 
man en så vigtig post som semesterkoordinator til en person som ikke magter eller evner opgaven! 
Vores oprindelige afleveringsdato var en helligdag, hvor vi ikke engang kunne aflevere - hvor 
idiotisk er det ikke? Den nye afleveringsfrist blev så først meldt ud få uger inden afleveringen, altså 
flere måneder efter vi studerende gjorde NN (semesterkoordinator) opmærksom på dette til 
opstartsmødet i februar.  Dernæst er al kommunikation og information, herunder omkring frister og 
eksamensperiode, kommet mega sent ud til os studerende. De eksamensdatoer vi først fik udmeldt 
blev så trukket tilbage igen, hvorfor at al den planlægning man havde lavet vedr. fx arbejdstider og 



eksamensoplæsning, ikke kunne bruges til noget som helst. Det at I har flyttet rundt op 
eksamensdatoerne betød desuden at min familie ikke kunne være tilstede til min eksamen, idet at 
denne dato blev meldt ud mega sent. Det har desuden været helt umuligt at booke 
arbejdsrum/grupperum - godt klaret! Og jeg har ikke engang kunne vælge NN som min speciale 
vejleder her i denne her evaluering - sikke en flot evaluering I har lavet jer, hvor man ikke engang 
kan tilkendegive hvilken vejleder man har haft. 
Så opsummeret set synes jeg I har planlagt semester grotesk latterligt. 

• 1) Vælg en semesterkoordinator, der har styr på tingene (datoer, retningslinjer osv.), det gør hele 
processen nemmere! 
2) Vi fik tildelt en vejleder, som ikke ville vejlede os alligevel- hvorfor så tildele ham i første 
omgang? 
3) Det er nærmest umuligt at booke et lokale på uni. 
4) Der har ikke været styr på datoer - f.eks. hvornår specialet skulle afleveres 
5) Vi fik udmeldt en eksamensdato, der lå udover den først meddelte periode. En uge eller lign. 
efter, får vi en ny eksamensdato - 2 uger tidligere - fordi vejleder ikke kunne den første dato. Det 
var simpelthen uacceptabelt, da meget allerede var planlagt. 
 
Så generelt, få lidt mere styr på tingene inden det meldes ud! 

 

Uddannelsesevaluering 
 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 
 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
• Den praktiske kobling kan sagtens fylde mere og ligeledes en IT orienteret kobling. 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 
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2a) Manglede der elementer i uddannelsen, eller er der elementer der med fordel kunne 
betones noget mere? 

• Evaluering, økonomistyring, statistik og det praktiske fokus er alle områder, der med fordel kan 
fylde mere på uddannelsen 

 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
• det internationale og globale område fylder for meget i forhold til det nationale og organisatoriske 

område 

Sammenhæng og udvikling i uddannelsen? 

 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har været mangelfuld? 
• Statistik, samfundsøkonomi og økonomistyring er moduler som med fordel godt kunne skinne mere 

igennem de senere semestre. 

3b) I bekræftende fald, hvordan kunne sammenhængen og udviklingen forbedres? 
• eks. bedre sparring semesterkoordinatorer imellem eller kompetencedeling på tværs af fagområder, 

så underviserne får skabt en naturlig interesse og viden for hinandens felter og dermed kan 
sammenkoble undervisningen. 
 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opflyder nedennævnte 
kompetencemål (jf. studieordningen)? 
 
Viden 
- Viden om videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- og probelmområder 
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? 
• Statistisk kvantitativ behandling bør have bedre rammer for undervisning, da rammerne for læring 

hertil har været kritisabel. Dette skyldes, at statistik ikke optimalt læres i et auditorium med én 
underviser og 100 studerende samtidig, samt pensum var for stort i forhold til 5 ects point. 
 

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? 

• Synes ikke belastningen har været for høj, men indimellem har undervisningen til de forskellige 
moduler ligget ustrategisk iforhold til eksamener og de studerende rationale, hvorved nogle 
undervisningsgange er blevet nedprioriteret. 

• afstanden mellem skriftlige eksamener. De bedste semestre har været dem hvor, at man har haft et 
modul været til eksamen i dette, og da startet et nyt modul. 
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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? 
• Det giver ikke mening, at praktikrapporten skal laves som et hvert andet semesterprojekt, men vil 

give mere, hvis det var en metodisk og teoretisk refleksion af de arbejdsopgaver man har haft 
under sit praktikforløb og ikke én dybdegående problemstilling, der måske kun omhandler en lille 
del af praktikopgaverne. Yderligere er det mere motiverende for læring og refleksion, hvis der er 
karakter på praktikrapporten. 

• Tag jer lige sammen ift. at planlægge speciale semester bedre for de kommende studerende. det 
synes jeg I skylder dem. Det speciale semester jeg har oplevet har været grotesk, hvilket jeg synes 
er ærgeligt når i ellers plejer at have fint styr på tingene. 

 
 
 

Semesterkoordinators kommentarer 
Der var en smule forvirring i forhold til afleveringstidspunkt. Det skal fastlægges bedre fremover. Det er 
dog vigtigt at understrege, at de studerende blot fik et tre dage ekstra ift. den først udmeldte dato. 
 
Angående ønsket om grupperum, så ser det ikke ud til at vi kan løse det problem. Men vi skal arbejde på 
at give dem gode råd om, hvor de ellers kan sidde henne.  
 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet bemærker, at der er en meget lav svarprocent. Specialerum er en fortsat udfordring, og 
fremadrettet skal der gøres en indsats ift. at anvise de studerende alternative studiearbejdspladser, 
såsom Kafé Fair i Vestbyen, Spritten, Hovedbiblioteket, etc. Den nuværende introduktion til 
specialesemestret fastholdes.  
 
Studienævnet bemærker endvidere, at bacheloruddannelsen er blevet reformeret i 2017, ligesom 
kandidatuddannelsen er under forandring, og udbydes under ny studieordning fra september 2020. Der 
er i den forbindelse taget højde for flere af de kritikpunkter, der rejses ifm. stærkere kobling til praksis 
samt større fokus på it/digitalisering. 
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