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Evaluering af 5. semester, PAS, Efterår 2019 
 

 

Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste 

kursusgang i hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 

semesterevaluering ved semestrets afslutning. Resultatet af modulevalueringen fremgår i det 

følgende. 

 

M19: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 31%, da 27 studerende ud af 86 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Jeg er på tompladsordningen, så jeg kan ikke svare. 
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Interesse for fagmodul

 
Kommentarer: 

 Jeg savner dog et par enkelte ekstra moduler, hvor forelæser eksempelvis kunne vise os hvilke 
indsigter man kunne få ved at anvende forskellige integrationsteorier på f.eks. ØMU´en. Dette vil 
for mit vedkommende, øge interessen for faget endnu mere, da man i høj grad vil føle sig rustet til 
at anvende fagets teorier og perspektiver på virkeligheden. 

 For mange gentagelser under forelæsningerne. Derudover skal det pointeres at forelæsningen er en 
forelæsning og ikke en mulig for at prædike. 

 Jeg synes ikke, at jeg lærte ret meget nyt i modulet, hvilket var ærgerligt, da jeg ellers havde en 

stor interesse for faget før vi begyndte. Problemet har nok også været, at modulet har været for 
kort i forhold til antallet af lektioner. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været tid til at 
fordybe sig mere i de forskellige lektioner. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Øvelserne havde i tilfældet NNs tilfælde mest udtryk af form end funktion. 
 Øvelsen kan godt skærpes bedre ift. feedback og øvelserne var nogenlunde forvirrende, da alle 

øvelserne blev fremgjort på forskellige måder. Det ville være dejligt med øvelserne nogenlunde er 
ens på baggrund af feedback og hvordan de skal laves. 
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 At NN har forelæsningerne omkring integrationsteori og europæsiering er noget skidt. Han formår 
slet ikke at interagere og formidle på en ordentlig måde. Han burde fokusere mere direkte på 
pensum og forklare integrationsteorierne endnu bedre. Ikke optimalt at bruge en hel forelæsning på 
en gammel præst.  
Med NN var der fokus på økonomi, dog måske for meget gentagelse af emner som han har talt om 
tidligere i modul 15 (samfundsøkonomi). 

 
Ang øvelser: NNs øvelse var fin. NNs var ikke god. Øvelsen med NN er simpelthen en joke. At man 
får en øvelse som skal afleveres på dagen, hvor vi har eksamen i selv samme fag.. Det er sku en 
joke. 

 Øvelserne gav desværre ikke det store læringsudbytte. Dette er grundet i øvelsesformerne og 
øvelsesspørgsmålene. 

 Jeg er på udlandsophold, så har ikke deltaget i undervisningstimerne 
 Jeg tror ikke nødvendigvis det var undervisernes “skyld” men jeg var/er meget ærgelig over at 

engagementet fra de andre studerende var så dårligt ift. At lave øvelser man får ikke ret meget lyst 
til at blive og lave øvelsen når alle andre går. 

 Generelt vil jeg mene, at vi sagtens vil kunne læse noget mere primærlitteratur. Således vil vi i  

højere grad kunne opnå en større viden indenfor dette fag. (20 sider til nogle af lektionernes emner 
er ikke meget ift. at kunne lave nuancerede besvarelser til eksamen)  

Øvelserne må også gerne målrettes eksamenen i højere grad. Det kunne være spændende, hvis vi 
fik udleveret en tidligere eksamensopgave, som vi efter at have udarbejdet en besvarelse til, fik en 
fælles feedback på, hvor der blev lagt vægt på hvilke elementer, der er særlig gode at have med. 

 Kun NNs øvelse. De andre var elendige. 
 I forbindelse med øvelserne har der været nogle fine øvelser og nogle mindre gode øvelser. 

Jeg har haft svært ved at koble nogle af øvelserne op på egentlige eksamensspørgsmål, og derfor 
tror jeg også, at der har været et stort frafald i øvelsesgangene hos de studerende. Når man 

endelig er blevet der til opsamlingen af øvelserne, så har der været en tendens til, at forelæseren 
kører ud af et lidt andet spor, hvor man misser de svar, man ellers gerne ville have haft. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg savner stadigvæk et mere anvendelsesfokuseret element. Dette kunne både være iform af, at 

forelæser gennemgår forskellige integrationsteorier på udvalgte emner, hvor der herefter forklares 
hvilke indsigter de i særlig grad er med til at øjensynliggøres.  
Endvidere synes jeg også, at man kunne lægge større vægt på de kompetencer, som faget giver ift. 

arbejdsmarkedet. Her kunne man f.eks. lave en forelæsning, hvor vi bagefter arbejdede med nogle 

af de problemstillinger, som embedsmænd i forskellige organer i EU også beskæftiger sig med.  
 
Når det dog er sagt synes særligt de første lektioner på kurset at være ekstremt givende ift til 
fagligt udbytte. Super fedt med gæsteforelæsninger. 

 Som sagt havde jeg en stor interesse for faget før vi begyndte og håbede på, at få en masse mere 
ud af det. Jeg synes, det er ærgerligt, at modulet kun har haft 10 lektioner, hvilket slet ikke er nok 

til at gå i dybden med faget. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Savnede især henvisninger til sekundær litteratur, der kunne være givende, hvis man gerne vil 

have uddybet nogle af de pointer, der blev præsenteret på forelæsningen. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Mange undervisere snakkede alt for hurtigt til forelæsningen, hvilket er svært at følge med de 

centrale pointer som, de gerne vil fremstille til forelæsningen. 
 
Fremgangen af forelæsningen kunne godt skærpes ift. mange forelæsninger gik over tid, hvilket kan 
være problematisk for mange studerende.  
 
Der var også en oplevelse med en undervisere, som kun valgte at læse op til forelæsningen - 
hvilket godt kunne være bedre for at hjælpe studerende med forståelsen af enkelte teorier, 

begreber eller teorier.  
 
Til eksamenen var det lidt ærgerligt, at man på dagen fandt ud af antal sidetal blev ændret fra 
maks. 6 sider til 8 sider. 

 Ærgerligt at eksamen bliver for redegørende. Man savner den umiddelbare mulighed for at udfolde 
det faglige udbytte bedre.  

24 timers er ok, men spørgsmålene omkring Brexit, specielt spørgsmålet omkring en redegørelse af 

Brexit, synes dårlig. Man viser ikke faglige evner, og muligheden for at bruge ét enkelt kapitel i 
grundbogen til eksamen, det er ikke optimalt. 
 
Ellers fint kursus, mere fokus på integrationsteorier og europæisering ville være godt. NN er ikke en 
god formidler, og det ødelægger det meget. 

 Gennemgående var kurset fint, men det er simpelthen under al kritik, at man ændrer kravene til 

eksamen, under selve eksamen. Det skaber forvirring blandt os studerende. Samtidig var det en 
meget omfattende eksamen, både grundet selve eksamensemnet, men også at vi pludselig får 
opjusteret sideantallet, fra 6 til 8 sider. 
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 En for omfattende eksamen i forhold til tid og formalia. 
 Jeg vil helt klart anbefale, at man lægger nogle flere moduler på dette kursus, hvor man især 

lægger vægt på de problemstillinger, som vi kan komme til at arbejde med, hvis vi vælger at gå 
den vej.  
Endvidere så vil jeg opfordre til, at der  udarbejdes et større pensum for modullet, således vi kan få 
en større forståelse, og derved bedre forudsætninger for at opfylde læringsmålene.  

Derudover tror jeg, at de kommenede studerende på dette kursus også vil drage nytte af, at man 
arbejder målrettet med tidligere eksamensopgaver i dette fag.  
 
Og naturligvis have styr på formalia, så det ikke kommer som et "chok," at vi lige pludselig skal 
lave 2 ekstra sider i vores eksamensopgave. 

 8 siders eksamen på 24timer er alt for meget at forlange på så kort tid 

 Øvelserne var fine. Men der skal være incitament til at lave dem. Det duer ikke at vi bare har 
muligheden for at gå fra de forskellige øvelser. Enten skal de helt elimineres, eller så skal der 
adgangskrav for at komme til eksamen - altså at man skal have afleveret størstedelen af øvelserne 
for at kunne gå til eksamen. Hvis vi bare får lov til at gå, er det spild af tid for de fleste. 

 Endnu en meningsløs evaluering fuldført. 

 Gør det nu klart fra start af, hvad målet for kursus er. Alt for mange gange må man læse ekstern 
litteratur for at forstå pensum 

 At skulle skrive 8 normalsider til en 24-timers eksamen er lige i overkanten. Det havde været rart 
med en spørgtime (evt. på Moodle), da der var lidt uklarheder forbundet med spg. 2. 

 I forhold til eksamen så ser jeg det en smule problematisk, at formalia blev ændret fra 6 
normalsider til 8 normalsider (hvilket man også først fik besked om på eksamensdagen). 8 
normalsider synes jeg virker mere rimeligt til en 48 timers eksamen også set i forhold til, at 
spørgsmålene krævede meget dybdegående svar. 

 

M20: Komparativ og international politisk økonomi 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 64%, da 55 studerende ud af 86 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
 Jeg aner ikke hvilke kompetencer, som dette fag har givet mig 
 Der har været en utrolig dårlig sammenhæng mellem lektionerne og en mulig benyttelse af fagets 

pensum. De opstillede øvelser bør nytænkes, da de er/ og har været under stor kritik. 
 Jeg kan ved modullets sidste lektion stadigvæk ikke forklare hvad formålet med dette modul er, 

eller hvad det helt grundlæggende handler om. 
 Jeg forstår stadig ikke helt hvad det fag går ud på, eller til hvad og hvordan det skal anvendes. 
 Jeg har ikke forstået, hvad det er vi skal kunne i faget, og nu her til sidst, har jeg stadig ikke 

forstået det. 
 Jeg har savnet noget introducerende information om, hvad faget præcist går ud på, og hvordan CPE 

kan/bør benyttes. 
Jeg har fået kendskab til nogle teorier og retninger inden for CPE, men jeg føler mig ikke rustet til 
at lave en egentlig CPE-analyse. Forelæsningerne kunne med fordel instruere i dette. 

 Synes der mangler en pointe med faget, kan ikke se dens relevans i forhold til tidligere fag - samt 

meget gentagelse af tidligere fag 

 Hvad faget primært gå ud op er uforstående. 
 Det er et modul der er præget af en mands interesse (forelæseren), hvilket endnu engang bakker 

op omkring den forvirring der er om modulet. Det er ukonkret og der er INGEN råd tråd. Der er 
OFTE gentagelser fra noget forelæseren tidligere har nævnt (bl.a. til tidligere moduler, men også 
tidligere lektioner).  
 

Først i lektion 10, hvor NN snakker i 5-10 min., giver det hele lidt mere mening... 
 Generelt har kurset været uigennemskueligt, hvortil læringsniveauet desværre har været lavt. 
 Jeg var fraværende ved modulets start, så jeg ved det reelt ikke. 
 Jeg synes der burde at have mere forklaring fra start om formålet med modulet og hvordan 

undervisningen ville foregå 
 Der er en generel tvivl om, hvilke kompetencer som vi har opnået ved at have gennemført dette 

fag. Det virker mest af alt som en niche, der nok havde været bedre at have som en fodnote til 

økonomiforløbet på 4. semester. Således havde man også kunne frigøre plads til et kursus, der 
havde stillet os bedre ift. et kommende arbejdsmarked. 

 

Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 
 Jeg ved virkelig ikke hvad det skal bruges til. 
 Faget har været alt for ensidigt. Vi har haft alt for meget fokus på at snakke så mange politiske 

tænkere igennem som muligt. Alt for ustruktureret.  

Vi kommer ikke til at anvende 10-15 forskellige tænkere. Hvor er det komparative element i 
undervisningen- det er vel ikke at være komparativ i forhold til tænkerne, men at være komparativ 
overfor forskellige økonomier etc. 

 Forelæsningerne har desværre ikke været særlig strukturerede. Det har været utrolig svært at hive 
noget brugbart ud af både pensumlitteratur og forelæsningerne. 

 Forelæsningerne har i min optik ikke formået at gøre CPE interessant. Grundbogen (Clift) er i 
forvejen meget tør, upræcis og upædagogisk. Menz har fungeret noget bedre. 

 Motivationen faldt igennem modulet grundet en manglende pointe med fagets tilstedeværelse 
 Ingen interesse for faget. 
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 Det er et alt for abstrakt og ikke særlig konkret undervisning. Det er svært at se hvad dette modul 
skal bruges til. Det svært at se meningen med hele modulet, og hvad det kan bruges til 

 Da undervisningen har manglet en generel rød tråd, har det være desværre haft en stor negativ 
påvirkning på min interesse for kurset. 

 Jeg havde rigtig stor interesse for økonomi efter samfundsøkonomi på 4. semester. CIPE levede 
ikke op til mine forventinger 

 Jeg havde en helt klar forventning om, at kursuset vil være tungere rent økonomisk fagligt. Det har 
mest af alt været en tynd kop te, hvor vi desværre ikke er blevet særligt meget udfordret rent 
fagligt. Der må gerne stilles meget højere krav til os studerende. 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Grundbogen med Clift er simpelthen ikke god. Der bliver jo præsenteret 10 nye tænkere i hvert 

kapitel. Det er ikke optimalt, vi vil have noget konkret. Dette afspejler NNs vurdering; han gentager 

hvad der står i pensum. Han er for flyvsk i undervisningen og formår ikke  at lære fra sig. Fint at 
han har en masse viden, men vi har som studerende ikke behov for at høre alt hele tiden. Desuden 
gentager han utroligt meget fra modul 15 - samfundsøkonomi. Dette er frustrerende 

 NN var indisponibel gennem det meste af kurset grundet sine andre forpligtelser. 
Øvelserne var af vigende lødighed, der ikke altid bandt sig op til lektionen. 

 Det var rigtig fint at overgå til at kigge på tidligere eksamensopgaver, hvilket har givet en lidt bedre 
forståelse for, hvad I tænker, at vi skal kunne. 

 Øvelser blev meget hurtigt flyvske og 'fluffy'. Den sidste øvelse om indeholdt gamle 
eksamensopgaver var den eneste, som reelt set gav noget brugbart. 

 Den anvendte litteratur er fagligt fornuftig, men meget tung at læse og ikke særligt pædagogisk. 
 Jeg synes egentlig af nogle af øvelserne var okay eks. teksterne var ret fine men jeg lærte ikke så 

meget af dem fordi jeg ikke forstod og stadig ikke helt forstår hvordan faget skal anvendes i 
praksis. 

 Øvelserne har desværre fremstået som ustrukturerede om mangelfulde ift. undervisningen. 
 Grundbogen har bestemt ikke fungeret godt. Clift gør absolut intet for at hjælpe læseren i et 

akademisk felt, som omfavner rigtig mange tilgange, koncepter m.m. 

 Grundbogen med Clift har ikke gjort det klart eller tydeliget nok til at forstå modulets enkelte 
emner.  

Det ville have været rart med flere kilder i litteraturen  
 
Har været til alle øvelserne, og de har ikke været særligt gode til at fremstille, hvad og hvordan 
man kunne besvare spørgsmålene, så man har en idé om, hvilke teorier og metoder man kunne 
bruge. Der blev ikke gennemgået ved de fleste øvelsesgange de enkelte spørgsmål, men mere 

snakket overfladisk. 
 Grundbogen mangler en rød tråd og er svær at læse. 
 Synes øvelserne var meget svære, og fik ikke rigtig noget ud af dem i forhold til svar på opgaver, 

og senere diskussion 
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 Det kunne have været en fordel at skifte mellem forelæser - så det ikke er den samme person, der 
er til hver lektion... 

 Specifikt ift. øvelser, har øvelsesmaterialet desværre være ringe. Endvidere har en manglende 
feedback på øvelse medført, at motivationen for kurset er faldet yderligere. Deraf er en række af 
øvelsesgangene blevet brugt til undervisning, hvortil, der ikke har været tid til øvelser. Endvidere 
må der henvises på det kraftigste til, at underviser er her for at undervise, og ikke bruge 20 

minutter af undervisningen på at fortælle om andet, der ikke omhandler undervisningen. Pga. 
overskridelser af øvelsesgangene, har læringen i forbindelse med øvelserne været under alt kritik!  
Konsekvent, har det medført et faldende antal studerende til undervisningen, da utilfredsheden 
omkring dette har været stigende. Endvidere henvises der til seneste FU møde i December. 

 Jeg indrømmer gerne at jeg ikke deltog i vildt mange af øvelserne, men jeg tror at min gruppe og 
jeg besluttede at vi hellere ville bruge tiden på noget andet, fordi de første vi deltog i, virkede 

meget uforberedte. NN havde på et tidspunkt en øvelse, hvor man skulle stille spørgsmål til noget 
ved dagens litteratur man ikke forstod, og derefter besvare det i grupper. Så sagt på en anden 
måde: "hvad forstod du ikke ved teksten? Find ud af hvordan det skal forstås". Det er ikke ligefrem 
en øvelse der bidrager med noget nyt, da det jo for de fleste er noget man vil gøre automatisk når 
man læser litteraturen.  

 
Herudover var der ret mange øvelser, og man fik lidt følelsen af at øvelserne bare var der, fordi at 

der skulle være nogen, og ikke fordi det gav mening fagligt. 
 Køb dog en lærebog i stedet for den dårlige bog... Som ovenikøbet var ufattelig svær at forstå 
 Jeg var yderst fraværende. 
 Jeg synes det var meget dårligt strukturet at NN skulle være ene underviser. Det fungerede slet 

ikke 
 Det var fint, at vi fik mulighed for at arbejde med tidligere eksamensopgaver til den sidste 

øvelsesgang. De tidligere øvelser var alt for ustruktureret, og man fik absolut intet ud af dem. Den 

anvendte litteratur var forvirrende og tiltider selvmodsigende. Jeg vil anbefale, at man lægger det 
her modul ind under økonomi-faget på fjerde semester. Der er ikke særlig mange nye pointer, og 
det faglige udbytte har været ret så ringe. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Der var en grad af overlap med Modul 15. 
 Det har været ekstremt ringe ift., hvad jeg havde håbet på. Måske man skulle fokusere på, hvad 

man kan give af kompetencer ift. arbejdsmarkedet 

 Mange emner er blevet gennemgået mindst 1 gang før i forbindelse med andre kurser 

 Litteraturen var ikke specielt god, da det aldrig stod helt klart, hvordan teorierne skulle anvendes. 
Hertil kunne øvelserne i højere grad bruges, til at give lidt karikerede eksempler på, hvornår 
teorierne kan/bør anvendes. 

 Jeg har ikke formået at finde den røde tråd i dette modul endnu? 
 Jeg føler, at de teoretiske positioner i høj grad gentager indholdet fra tidligere semestre/moduler, 

som nu overføres til CPE-feltet. 

 Mange af teorierne er blevet nævnt meget overfladisk - der mangler konkrethed og klar tale. 
 Der henvises til tidligere kommentarer, samt referat fra seneste FU møde - anno december 2019. 
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 Der bliver simpelthen nødt til at komme en kvalitetsreform på det her semester, hvor man kritisk 
tager fat i hvert enkelt kursus, og stiller sig selv spørgsmålet om, hvad det bidrager med. Hvis man 
alligevel vælger at beholde modulet i sin nuværende form. Så skal det faglige niveau hæves 
markant. Vi fik desværre alt for lidt ud af modulet. 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Litteraturen er for dårlig. Clift-grundbogen er ikke særlig god, vi præsenteres for alt for mange 

teoretikere. Vi husker dem jo ikke!! 
 Det havde været nemmere, hvis litteraturen også blev lagt op bare et par dage før. 

 Som nævnt er grundbøgen upædagogisk og tør, og den gør intet for at hjælpe læseren til at forstå 
et felt, som omfavner meget. Men< har dog fungeret bedre. 

 Vores primær litteratur er svær at forstå. Bogen er alt forvirrende. 
 Mængden af pensum kan jo nærmest også betegnes som værende fornærmende småt. Er der ikke 

også nogle krav til, at vi skal have læst en vis mængde, når vi snakker 5 ects-point? Det tror jeg 
næppe, at vi har, desværre... 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Mængden af litteratur har været helt rimlig, men det har krævet en ekstra  indsats at komme 

igennem litteraturen, og derfor har det krævet ekstra tid. 
 Primærlitteraturen tager meget lang tid at læse. Med Clift som grundbog vil jeg anbefale, at der kun 

opgives ét kapitel pr. lektion. 
 Bruger alt for mange timer på at forbedre til hvert forelæsning. Da bogen er uklart og er svært at 

forstå 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Vurder hele modulets kontekst med uddannelsen hvad skal vi bruge det til 
 NN skal ikke have alle forelæsninger. Få nogle andre ind. Det føles som om at han lige vælger nogle 

emner som han gerne vil snakke om, og så har en 9 forelæsninger, hvor han kan snakke om det 
han lyster.  
Forelæsninger har været meget gentagelse fra modul 15. Indholdet i forelæsningerne bør også 
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revurderes ift. modulets titel. Det har været svært at se, hvor det komparative kommer ind.  
 
I det hele taget bør der være en revurdering af forelæsningsrækkerne - en udvidelse af forelæsere 
bør ske. NN som økonom er ok, men ikke i 9 ud af 10 forelæsninger. Det har den konsekvens at 
alle forelæsningerne omhandler teoretikere - vi kommer jo ikke til at skulle bruge alle dem. Vi kan 
jo ikke lære dem alle på 10 lektioner.  

 
Faget har virket som modul 15 - bare med tekstnær læsning. 

 Dårligt struktureret modul, hvor man aldrig rigtig fandt ud af, hvad modullet handlede om. 
Forelæserne har, efter min mening, snakket om alt andet end substansen, men brugt tiden på 
ligegyldige anekdoter og beskrivelse af irrelevante elementer. 

 Jeg synes, at man skal sløjfe modulet og i stedet for lægge et par af pointerne ind under vores 

tidligere kursus i økonomi. Dette vil i stedet for kunne give plads til et fag, hvor vi virkelig kunne 
udvikle vores evner indenfor et relevant fag for arbejdsmarkdet. Dette kunne være yderligere 
styrkelse af vores kvantitative egenskaber, videregående forvaltning eller give os et juridisk fag, der 
stiller os styrket, når vi skal søge arbejde 

 Lav bedre og mere konkrete øvelser. 

 Det er under alt kritik, at alt kursuslitteratur ikke er offentliggjort ved kursets start. Til lektion 9 
stod der eksempelvis fortsat et kapital og "NN" indtil få timer før lektionen. Til andre lektioner kom 

litteraturen op 2-3 dage forinden.  
Det var den samme historie ved NN lektioner i samfundsøkonomi i foråret. Det er frustrerende for 
de studerende, som ønsker at være på forkant med læsearbejdet, eller ikke har mulighed for at 
læse dag-til-dag. 

 Modulet har virket rodet, og det har som studerende været svært at se hvad modulet skal bruges 
til. Samtidigt så har der manglet en rød tråd og der har været mange gentagelser fra tidligere 
moduler. 

 På baggrund af, at vi kun har 1.45 timer til hver forelæsningen, så er det lidt ærgerligt, at 
forelæseren er bagud med sine slides som medfører, at vi skal have yderligere minuttere som 
påvirker vores egen tid. 

 Generelt syntes jeg at selve præsentationen af dette fag burde være bedre og mere klar. Jeg har 
savnet lidt struktur og orden i modulet, jeg har ikke kunnet finde den røde tråd.  
Dertil kommer, at hvis øvelserne skal være noget folk ønsker at deltage i og ikke mindst få noget 

ud af, så skal de enten være obligatoriske, eller også skal der være aflevering frem for diskussion - 
mange falder fra på en øvelse som er ren diskussion.  
Jeg ved at ressourcer og midler er knappe, men for optimal udbytte og forståelse af dette fag, 

burde man i stedet for at lave "frivillige" øvelser og en enkelt eksamen lave løbende øvelser med 
tilhørende afleveringer som alle skulle afleveres og bestås for i sidste ende at kunne krydse modulet 
af som bestået, frem for én samlet eksamen til sidst. Dette ville give det optimale udbytte af både 
litteratur og forståelse af faget, og gøres det i grupper giver det rig mulighed for diskussion og 

sparring med hinanden. 
 Jeg er virkelig ærgelig over faget på den måde at jeg ikke forstår hvad det vil ift. vores 

undervisning, rigtig meget af det var jo repetition af andre fag men jeg forstod aldrig rigtig 
sammenhængen i den repetition. 

 Større fokus på rød tråd mellem undervisningen. 
 Have en feeling af, hvordan de studerende synes, at det går med forståelsen af modulet. 
 Grundbogen (Clift) bør udskiftes. Alternativt bør modulansvarlige gøre en indsats for at erstatte 

nogle af grundbogens kapitler med andet litteratur, når det er muligt. 
Forelæsningerne har været meget altomspændende. Pædagogisk set er der behov for fra starten af 
hver forelæsning at gøre opmærksom på, hvad den handler om, og hvordan forelæsningens indhold 
kan sættes i relation til CPE og benyttes. Hovedpointer bør præsenteres tidligt og med præcision, 
før forelæsningen "kører af sporet" og bliver meget detaljeorienteret. 
For afvekslingens skyld kunne det været rart med et lidt større persongalleri til at afholde 

forelæsningerne. 
 Bogen havde gode kapitler, men generelt er bogen meget lang og kedelig. Jeg føler ikke, at jeg kan 

koncentrere mig om bogen, når jeg ikke ved, hvad den prøver at forklare, eller hvor den vil hen. 
 Faget er generelt svært at svært at forstå. Hvad er skal vi bruge faget til. 
 Få en bedre grundbog.  

Lav modulet mere sammenhæng - den røde tråd var svær at se. 
Gerne lidt flere paralleller mellem den beskrevne teori på området og praksis 

 Der mangler en rød tråd i hele modulet. 
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Der har været mange gentagelser fra tidligere moduler, men også generelt fra lektion til lektion i 
dette modul... 
 
Der er mange løbende sidespring i forelæsningerne hvilket gør det hele forvirrende og ukonkret. 

 Lidt flere danske tekster så man er helt sikker på, at man har forstået det rigtigt. 
 Ændre eksamen til en portfolio eksamen. Deraf skal det pædagogiske indhold overvejes, da 

lærringen desværre har været lav. 
 Synes ikke det er en god ide at have (næsten) den samme underviser, til et helt modul (vi havde 

kun NN til én lektion. 
 
Min begrundelse herfor er, at uanset hvilken underviser man har, er det ret forskelligt hvilken type 
undervisning der fungerer godt for forskellige studerende. Generelt er der stor forskel på hvordan 

AAU's forelæsere kører undervisningen, hvilket er fedt, fordi man så får lidt af hvert, og lidt 
forskellige vinkler på stoffet. 
 
Personligt var jeg ikke meget for NN undervisning, hvilket gjorde at jeg til de sidste lektioner 
vurderede at jeg fik mere ud af bare at læse materialet hjemmefra. 

Det fungerede fint for mig, så det er ikke som sådan en klage, men mere bare noget at tage til 
efterretning, hvis man gerne vil have at flere dukker op til forelæsningerne. 

 Ny underviser 
 Fik stadig 7, no worries. 
 Eksamen var for omfattende i forhold til det var en 24-timers eksamen. 
 Det var ærgerligt med et helt modul med samme underviser. På den måde misser man inspiration 

fra forskellige læringsstile samt den faglighed, der følger med at enkelte undervisere netop 
underviser i et felt, som de er eksperter i.  
Ligeledes er der risiko for, at en underviser i for høj grad lader sine egne holdninger skinne igennem 

både ved udvælgelse af litteratur samt i forelæsninger. 
 Læg det sammen med økonomi-faget på 4.semester. De pointer, som vi fik med, fylder heller ikke 

mere end maks 3-4 lektioner. Derved vil muligheden for at lægge et mere relevant fag ind ift. et 
kommende arbejdsmarked være til stede. Det vil være formidabelt, hvis man i fremtiden kunne 
udbyde fag som videregående forvaltning, eller lignende fag, hvor man virkelig kan se, at vi har en 
skarp faglig, specialiseret profil. 

 

M21: International politik 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 62%, da 53 studerende ud af 86 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Ikke ligefrem uddannelsen bedste modul 
 Faget er meget bredt, så man kan hurtigt blive forvirret over hvad det egentlig handler om 
 Pensumlitteraturen har været præget af utrolig generelle betragtninger. 

IFT Øvelserne: Så synes de i høj grad at have været fuldstændig ubrugelige. Det vil give meget 
mere mening, hvis vi havde taget udgangspunkt i, hvordan forskellige teorier kunne anvendes på 

cases, hvorfor de kan være hensigtsmæssige i forskellige sammenhænge. I stedet for er vi blive 
spist af med fuldstændig ligegyldige swat-analyser og diskussioner, der absolut ingen relevans har 
for den eksamen vi skal ud i 

 Faget har været lidt gymnasie-agtigt. Grundbogen er fin, men vi har ikke læst nogle studier som 
anvender teorierne, og derfor føler jeg mig ikke helt rustet til at anvende dem. 

 Det har været nyttigt med teoretisk overblik til sidst for at sætte teorierne i relation til hende - både 
hvad angår forskelle og ligheder. Har manglet dette overblik undervejs.  

Forskellen mellem de teoretiske retninger og de mere caseorienterede forelæsningsgange kunne 
have været mere tydelig! 

 større anvendelse af teori med flere eksempler kunne være. specielt de første - de var meget 
teoretiske (realisme/liberalisme) 

 

Interesse for fagmodul 

 

 

Kommentarer: 
 Forelæsninger opfanger ikke det spændende ved International politik. Modulet har ikke været 

udfordrende for den studerende og der mangler generel kvalitet i forelæsninger. Det er altså slemt 

når man kan nøjes med at læse hjemme. TAG JER NU SAMMEN 

 Det har virkelig været et skuffende modul. Tror ikke man har formået at fortælle, hvad formålet 
med modulet har været. Det virker til at man bare vælger nogle emner som virker interessante for 
underviserne.  
IP-teorierne er de mest anvendelige, men når har NN til at undervise i disse, så bliver interessen 
lav. Han formår ikke at videreformidle viden.  
 

Et af de største problematikker ved modulet har været at NN har stået for så mange forelæsninger. 
Manden er klog, men han har stået for 6 forskellige forelæsninger med vidt forskellige temaer. Det 
er jo ikke optimalt. Skab noget variation, så NN ikke får en masse forelæsninger, hvor han 
underviser i noget som ikke er hans hovedområde. Det er ikke optimalt. At han så også skal stå for 
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de fleste øvelsesgange er en dårlig beslutning. Der har været flere gange, hvor han møder 
uforberedt op og siger i plenum, at han har tænkt at lave øvelsen i pausen. Det er sku da ikke 
optimalt. Så lad manden få fri, og lad ham ikke stå for så mange øvelsesgange og så mange 
forelæsninger. 

 Første gang man rigtig oplever kedsomhed og ligegyldighed 
 Teorierne i praksis er blevet mere klar og dermed føles det mere nært nu at snakke om disse 

teorier 
 Overskrifterne til de forskellige moduller virkede lovende, men indholdet var til tid tyndt og 

uinteressant. 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Der er for meget interaktion mellem underviser og os. Vi skal ikke have så mange summe øvelser. 

 
NN er beskrevet på forrig spørgsmål. Han skal ikke have så mange forskellige forelæsninger og ej 
heller stå for nærmest alle øvelsesgange. Møder uforberedt op til øvelser, hvilket medfører at vi 
som studerende ikke vil engagere os. 

  
NN snakker rigtig, rigtig hurtig. Mere ned op jorden.  
 
Det virker til at underviserne kommer fra HUM, hvilket har gjort at dette fag har været fyldt med 
interaktion og øvelser under forelæsning. Dette er ikke noget som vi ønsker her. 
 

Ang. Øvelser: Lad ikke NN stå for de fleste øvelser. Det er ikke optimalt,når manden møder 
uforberedt op. 

 Det undre mig hvordan NN og NN stadig kan få lov til at undervise. De må have fået ufattelig 
mange klager. 
NN for kun at læse engelske citater op fra pensum. NN for at undervise os, om man ville på 
pædagogseminaret. Det har været et jammerligt forsøg på at give os en form for interesse for 
international politik og dens problemstillinger. 

 NN var meget tilfredsstillende 



14 

 

 - interaktion med underviser NN = Meget tilfredsstillende :-) 
- Der var meget forskel på de forskellige øvelser, og ikke alle virkede lige oplagte. 

 Jeg synes ikke øvelserne har fungeret hensigtsmæssigt. Det er ikke særlig oplagt at lave øvelser på 
den måde i auditorierne, da der ikke er ordentlig plads. Synes overordnet ikke jg har fået særlig 
meget ud af øvelserne,hvilket også betød at jeg valgte dem fra, fordi det ikke fungerede særlig 
godt. Nogle gange var de for omfattende. 

 Underviseren NN, havde en tendens til at lave øvelser i almindelig forelæsninger på 40-60 min. 
Hvilket gjorde, at ens viden blev ikke større, ved at dukke op til en almindelig forelæsning.  
Hans PP var ikke brugeligt, da han ofte kun havde billeder/illustrationer med til forelæsningerne.  
Mange studerende, havde en tendens til, at ikke møde op til NNs forelæsninger. 

 Der har været en mangelende sammenhæng med det læste litteratur og så forelæsningerne og 
øvelserne dertil. 

 Øvelserne blev sjældent afholdt, da der ingen studerende mødte op. Det var heller aldrig helt klart, 
hvad det præcise læringsmål med øvelserne skulle bestå i. 

 NN var virkelig pædagogisk og var god til at formidle forelæsningens indhold, og fik alle med - da 
tempoet også var rigtig fint. NN var også rigtig god til at komme med klare pointer, men snakkede 
til tider meget hurtigt. NN var meget oplæsende. NN havde mange øvelser med, men samlede ikke 

rigtig op på dem, så det gav ikke så meget mening - og virkede til at han var sluppet lidt nemt om 
ved forberedelsen af forelæsningerne. 

 Primærlitteraturen har været for overfladisk. Alt for meget grundbog og for lidt dybde i litteraturen. 
De enkelte andre tekster der har været, har været rart. 
 
NN har nu i både modul 15, 20 og 21 ikke lagt kursuslitteratur op til visse forelæsninger før ned til 
24 timer inden. Det er ekstremt frustrerende. Det er nævnt i alle evalueringerne, og studerende 
skrev mails til ham på modul 15 om det, hvilket hjalp første gang de skrev. Alt kursuslitteratur skal 
da helst være offentliggjort ved semesterstart og som absolut minimum når kurset starter. 

 NN var rigtig dygtig, og en af de bedste forelæsere vi havde på dette modul :-) 
 Som tidligere nævnt har øvelserne været under al kritik. ENdvidere synes pensumlisten også 

sammenlignet med andre universiteter at være fuldstændig latterlig ringe. VI kan da på ingen måde 
forventes at kunne det samme, når vi har 1/5 af deres litteratur. NN har været en katastrofe på 
dette kursus. Han havde intet relevant at bibringe, og jeg håber der i fremtiden kommer til at være 
et kvalitetstjek af det som vi bliver udsat for. 

 Grundbogen bør suppleres af nogle studier, som anvender teorien. 
 Forelæsninger med NN kunne med fordel have været komplementeret med praksis. 

Det havde været dejligt at vide på forhånd, at NN ville afholde forelæsningen på engelsk. 

NN stillede os spørgsmål, vi skulle besvare - uden egentligt at samle op. Det faglige udbytte af 
forelæsningen var ikke-eksisterende på den baggrund.  
NNs kombination af teori og praksis (eksempler) har været rigtig god for forståelsen! 

 Som det gør sig gældende for meste af NNs undervisning er det at han ikke er stand til at holde sig 

inden for den afsatte tid. 
 
Øvelserne mangler relevans for eksamen. 

 Jeg er meget utilfreds med NN må at lave øvelser på, da han bruger øvelserne under 
forelæsningen. Dette resulterer i, at han ikke bliver færdig med det, han skal undervise i. 
Det vil være bedst, hvis man har øvelse efter forelæsningen og ikke under. 

 NN gjorde det tilfredsstillende. 

 NN var fantastisk dygtig! 
 NN virkede uforberedt og der var ikke særlig meget teoretisk/fagligt brugbart på hans første 

forelæsning.  
 
NN læste meget op.  
 

NN var meget dygtig forelæser men kan med fordel stadig øve sig i at tale lidt langsommere da det 
er svært at få det hele med. 

 Øvelser er enten blevet droppet eller så har det været svært at se, hvordan de kan bruges i forhold 
til lektionens teorier 

 NN - ved ikke 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 vi mangler en højere grad af  ekspert forelæsninger. Altså undervisere som har deres ekspertise 

indenfor de enkelte kursusgange. 
 skuffende 

 Stort teoretisk indblik, ikke så meget historisk 
 Nogle forelæsninger var bedre end andre, men grundbogen var god og overskuelig. 
 Jeg synes den sidste forelæsning hvor der blev lavet en teoretisk gennemgang af en case, var 

meget læringsfuld. Jeg synes at denne måde skal fylde mere i kurset, sådan at i fremtiden bliver 
lektionerne bygget op på denne måde. 

 har som tompladsstuderende været forhindret i at fremmøde til enkelte forelæsninger 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 faldende i konvergens  med interessen 

 Jeg synes bogen kommer vidt omkring de forskellige tematikker, men går ikke rigtig i dybden med 
dem. 

 et tidsmæssigt spørgsmål, da jeg også arbejder 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Der har jo ikke rigtig været noget litteratur... 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Til grin 
 væk med de to førnævnte undervisere. Eller virkelig tage en seriøs snak med dem om deres 

undervisningstekniker. 
 Lav øvelserne på en anden måde - Der er ikke særlig stor motivation til at blive til øvelserne 
 Bedre øvelser generelt - de har været usammenhængende.  

 
Overvej, at det er et fag med en skriftlig eksamen, men vi får ikke muligheden for at prøve at 
benytte teorierne skriftligt med feedback før Eksamen. 

 Mere opsamling løbende og flere røde tråde mellem de forskellige forelæsninger - måske flere 
eksempler, som teorien kan kobles op på. 

 Jeg kunne godt have tænkt mig mere teoretisk kobling mellem IR-teori og emne-forelæsningerne 

 Færre emner og mere dybde på de enkelte væsentlige emner. 

Overenstemmelse mellem hvor meget hver forelæser mener de kan proppe ind i en forelæsning og 
realistiske målsætninger. 
At holde forelæsningerne tage mere udgangspunkt i lærebogens perspektiver. 

 Generelt meget spændende modul - der var et par enkelte lektioner som føltes lidt overflødige, fx 
det om Demografi 

 Der har været en total mangel på koordination mellem underviserne. Litteratur er blevet 
genanvendt til 4-5 forelæsninger, og nogle forelæsninger har virket malplaceret uden at stå i 

relation til faget som helhed.  
Modulet placering har været problematisk. Vi har meget kort tid til at skrive vores semesterprojekt 
efter eksaminationen. Jeg vil anbefale at I bestræber jer på at afslutte faget inkl. eksamenen en 
eller to uger tidligere. 

 Gør øvelser med NN mere konkrete og afskaf NN som forelæser. 
 mere analystisk og mindre teoretisk fokus  

så hvordan kan vi som studerende bruge teorien til at forstå samfundets praksis 
 Hvis der kunne have været mere teoretisk kobling mellem IR-teori og de mere emnebaserede 

forelæsninger, så ville det have været perfekt 
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M22: Projekt- og semesterevaluering 
Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 24%, da 21 studerende ud af 86 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Projektarbejde 
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 

Kommentarer: 
 Selve gruppesammensætningsdagen forløb lidt suboptimalt. Fremmødet var noget begrænset, dels 

frodi folk allerede havde grupper eller var på udveksling. 
 Var der ikke. 
 Selve gruppesammensætningsdagen lå sent i semesteret og forløb på en suboptimal måde. Dels var 

der mange studerende, der ikke mødte op. Dels var der ikke den opdeling af grupper inden for 

projekttema, som det har været tilfældet tidlgere. 
 Det er ved at være lang tid siden vi fik introduktionen, så jeg kan ikke helt huske, hvor meget 

information vi fik. Synes til gengæld, det er godt, at man kan læse om læringsmålene på moodle. 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 

 

Hvem var din vejleder? 

 

 

Kommentarer: 
 NN var vores vejleder 
 Min vejleder er NN 

 Vores gruppes vejleder var NN. 

 Gruppedannelsesdagen er ikke optimal. Vi er på 5. semester, og skal stadig kæmpe for at undgå at 
få tvunget folk ind i vores grupper. 

 NN har på ingen måde ydet vejledning. Han har ikke svaret på vores mails, og nægtet at møde op 
til vores vejledermøder. Han er uenig i pensum og opfører sig derfor nedladende overfor de 
forelæsere der har undervist i pensum, kalder dem ud og mobber både dem og os for vores 
holdninger. NN har foruden kommet med racistiske og sexistiske bemærkninger under forløbet, 

noget som studieformanden ikke har villet tage stilling til. Det er under al kritik at han er vejleder 
på AAU, men desværre er det ikke noget ledelsen på studiet har ønsket at gøre noget ved 
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 Ingen af de ovenstående individer er vejleder for min gruppe - Det er NN 
 Det faglige indhold har generelt været af ringe kvalitet på dette semester, dog med visse 

undtagelser.  
 
Jeg kunne godt tænke mig at høre Studienævnsformandens holdning til, om pensumets omfang 
lever op til de krav, der er stillet af undervisningsministeriet. Her kan der sammenlignes med 

lignende uddannelser i både Aarhus og København, hvor omfanget af pensum er langt mere 
ambitiøst (især indenfor IP-faget) 

 NN er en meget dygtig og engageret vejleder. Altid velforberedt og med gode input. 
 Semesterkoordinator og studienævnsformand skal oppe sig ift. gruppedannelsen. Det var for 

uforberedt og useriøst. Det må simpelthen ikke ske semestret inden en bachelor. I har været så 
gode til gruppedannelsen før, så prøve at sparre med hinanden noget mere især 

semesterkoordinatorerne imellem. 
 NN har været en god vejleder, der har været meget fleksibel med vejledning og har svaret hurtigt 

på vores mails. Vi har fået den vejledning, vi har haft behov for, og det har været nogle 
konstruktive samtaler om projektet. 
Desuden har vi haft et godt samarbejde i gruppen og har suppleret hinanden rigtig godt. Selvom 

projektet til tider har drillet, så har vi været gode til at holde hinanden oppe. 
 Det faglige udbytte af projektarbejdet blev udvandet, fordi fagmodulerne trak ud og sluttede alt for 

sent på semestret. Læringen gik tabt og projektarbejdet føltes påtvunget, som var det noget, der 
hurtigt skulle klaskes sammen så vores studie "officielt" kan bryste sig af at leve op til PBL-
filosofien. 

 Der var lidt rod i selve gruppedannelsesprocessen, da deadline for valg af emne var forkert. Det 
biddrog desværre til et lidt stresset forløb, da der pludselig skulle afleveres emne og forslag til 
problemformulering førend forventet. 

 NN forventer ros for hendes arbejde som vejleder. God og kompetent, hun formår at vejlede med 

mange ting -  meget bedre end de fleste andre vejledere man har haft. Måske en mulighed at 
kunne få hende som vejleder på de tidligere semestre. Hun sikrer at projektet kommer rundt om de 
ting et projekt skal ift. læringsmål, metodeovervejelser mm. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

 

Kommentarer: 
 Projektet skulle reorienteres et par gange, så der ligger ihvertfald en lektie i udvælgelse af 

problemfelt. 
 Her tænkes på projektmodulet 
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Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

 

Kommentarer: 
 Langt størstedelen af projektarbejdet lå i december, hvilket driver det gennemsnitlige antal timer 

op. 
 37 timer. 
 37 timer om ugen 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Det var rigtig dåligt at der kun var en underviser på modul 20, dette gjorde at mange valgte ikke at 

møde op fordi man helt simpelt ikke følte man fik noget ud af undervisningen eller øvelserne. 
 Gruppedannelsesdagen. 
 Lad vær med at lade samfundsfagsstuderende skrive i Pol/adms moduler, det er dobbelt arbejde for 

dem at skulle sætte sig ind i så mange fag 
 Gruppedannelse er altid et cirkus. Samtidig så er det ekstremt ærgerligt, at der ikke er 

sammenhæng mellem det som loves i forhold til differencering af vejledning. Store grupper, som 
rådes har ingen fordel, det er snarre en ulempe. Samtidig så er det alt for afgående hvilken vejleder 
man får - De forventer selfølgelig forskellige ting, men nogen er gode til at vejlede og bistå med 
"hjælp til selvhjælp". Andre er kolde, ligeglade og ikke tilstedeværende. Det er en skam. 

 Det er et utroligt sammenpresset modul, hvor vi reelt kun har fire uger til at skrive eksamen. Det 

virker endvidere håbløst at have d. 3. januar som afleveringsdato, når man lukker universitets 
faciliteter ned mellem jul og nytår.  
 
Det vil være langt bedre enten at skubbe afleveringen mod midten af januar, eller at sætte den før 
jul. Hvis sidstnævnte model vælges, så kan man evt. skubbe eksamen i International Politik til 
janaur, så det ikke bliver alt for presset. 

 Lad os nu starte med projektet fra starten af, vi får ikke noget ud af de der mini introduktioner, som 
i kalder forelæsninger for hvert emne. Det ødelægger bare det gode flow i ift. modul-eksamen-
modul- eksamen osv. 

 Bedre retningslinjer for vejleder, der er uden for instituttet. Konkret er det forekommet, at en 
vejleder ikke kunne kontaktes fra starten af december måned grundet konference. Ikke holdbart 
med deadline, der ligger d. 3/1. 

 Generelt mangler der en forbedring af gruppedannelsesprocessen. Det er altid et kaos. 

 
Det kunne have været en fordel, at kunne begynde på projektet noget tidligere. Vi har skulle have 
intro-moduler før vi kunne begynde på projektet, men de intro-moduler har ikke været 

tilfredsstillende... 
 1) Måske kunne det være en idé at udpensle, hvad vi kan tage med os fra modulerne til 

erhvervslivet - jeg er i tvivl. 
2) Det ville være rart med noget inspiration og nogle projekt-idéer fra forelæsernes side 

3) Derudover bliver de øvrige moduler nødt til at slutte 1-2 uger tidligere, hvis kvaliteten og 
læringen i forbindelse med projektarbejdet skal forbedres. Frist for aflevering kunne desuden have 
været mandag d. 6 januar istedet for fredag d. 3. januar. 

 Sørg nu for at vi får længere tid med skemafri under projekt. Og undlad at placere afleveringsfristen 
d.3 januar - enten inden jul eller nogle senere dage inde i januar. 
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Semesteret 
 

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

 

 

Kommentarer: 
 Brugte semi-meget tid på projektet. Ikke særlig meget på de tre forgårdene moduler. 

 Ovenstående tidsforbrug skal dog også set i lyset af, at det har været nødvendigt at hente 
information fra supplerende literatur, da den primære lutteratur i pensum har været langt under 
den mængde, som den skal være. 

 I projektperioden arbejdede vi oftest 7-8 timer om dagen. 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

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

 Sj 

 - Større viden til at udarbejde en projekt fra de faglige moduler på 5. semester 
 Gruppearbejde, det er helt klart den bedste gruppe jeg har været i. Interaktionen mellem os har 

været rigtig god og vi har lært en masse af hinanden. 
 Bliver konstant stærkere i at skrive opgaver og eksaminer. 
 Jeg fik forbedret mine evner til at samarbejde i grupper, og eksamerne stærkede mine 

skrivemæssige færdigheder. 
 Lad vær med at stol på AAU 

 Fagligt viden om fagene. 
 Det må være selvdisciplinen. Det har generelt været et ret uambitiøst semester, og det har stillet 

større krav til, at vi selv har skulle finde den litteratur, som har været nødvendig. 
 Semesteret har desværre generelt været meget dårligt. Særlig fagligt, hvor fag som komparativ 

politisk økonomi og mange af lektionerne til IP-modullet var af så lav kvalitet, at det næsten var lidt 
pinligt. Dårlige øvelser og irrelevante emner kan hertil tilføjes. Hvis kompetencerne til at afholde 

disse moduller ikke findes på AAU, så burde man kigge på at få folk ind andetstedsfra for at løse 
opgaven bedre. Med afstand det dårligste semester på uddannelsen. Håber kritikken bliver hørt, 
ellers må evalueringer som denne primært ses som et redskab til at fremstå som en moderne 
organisation eller noget.. 

 Viden om EU og International Politik 
 En større forståelse og indsigt i de internationale forhold 
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 Jeg fik en bedre forståelse for de forskellige internationale problematiker som der eksisterer i 
verden. 

 hmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 Ved ikke 
 Viden og forståelse for international politik 
 Viden omkring Eu 

 Ærligt at der ikke er lokaler til at faciltiere projektarbejdet. 
 Sætte ting i et internationalt perspektiv 
 Jeg har ikke opnået en eneste kompetence på dette semester, som kan videreføres til 

praksis/erhvervslivet. Min grundforståelse af EU-systemet og viden om de væsentligste teorier om 
EU og international politik er forbedret. 
 

Mit vigtigste udbytte fra dette semester er, at jeg har mistet tiltroen til kvaliteten af uddannelsen i 
Politik & Administration, og derfor er jeg afklaret om, at jeg skal læse en kandidat på et andet 
universitet. 

 Evnen til at arbejde analytisk med tilgangen til den europæiske integration. 
 EU-moduelet og projektarbejde var de spændende og udfordrende moduler. 

 

Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 Blev mere forvirret da jeg gik derfra 

 

 

Studienævnets anbefalinger 
Semesterkoordinators bemærkninger og anbefalinger tages til efterretning, og studienævnet 

overlader til semesterkoordinator og modulansvarlige at udvikle øvelsesgangene på de enkelte 

moduler samt at kommunikere om øvelsernes relevans for de studerende. 

 


