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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Erhvervskandidat i Politik og forvaltning

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 1605 af 19. decembner 2017 om om
erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på
Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen) med senere ændringer og Roskilde
Universitetets fælles uddannelsesregler af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder
i kraft pr. 1. september 2022, og gælder for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.scient.adm.
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Public Administration.

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med kandidatuddannelsen Politik og Forvaltning er at give den studerende den nyeste forskningsbaserede
viden om, hvordan politisk-administrative aktører, processer og institutioner - sammen med virksomheder,
organisationer og civilsamfund – håndterer samfundsproblemer og udfordringer. Du får viden om de normer, værdier,
love og regler, der gælder i det politiske system, samt hvorledes den offentlige sektor påvirker og selv påvirkes af
aktuelle udviklinger, så som nye demokratiske udfordringer til samspillet mellem borger og stat, digitalisering af
samfundet og den offentlige sektor, mediernes rolle i politik og holdningsdannelse, reformer af velfærdsstaten, samt
sociale bevægelsers, organisationers og virksomheders rolle i at håndtere udfordringer indenfor klima, globalisering,
integration mv. Du lærer at analysere forskellige typer aktører, processer og institutioner omkring politikdannelsen,
såvel som implementeringen, og anskue, hvordan politiske og administrative problematikker udspiller sig på lokale,
regionale, nationale og internationale niveauer.
Uddannelsen sigter på at skærpe den studerendes faglige profil teoretisk, metodisk og analytisk, samtidig med at
udvikle evnen til selvstændigt at identificere relevante problemer, forstå de forskellige interesser, holdninger og
konflikter, som spiller ind på disse, og hvor muligt, identificere løsninger på basis af indsigt i de politisk-institutionelle
rammer såvel som i væsentlige offentlige og private aktørers resurser og kompetencer. Uddannelsens stærke
tværfaglighed kombineret med en problem- og projektorienteret læringstilgang vil gøre den studerende i stand til at
forstå, analysere og bidrage til at skabe løsninger på komplekse og tværgående problemstillinger inden for forskellige
policy områder.
Politik og Forvaltning er en tværfaglig samfundsfaglig uddannelse baseret på politologi, forvaltning, jura, sociologi og
økonomi. Væsentlige metoder omfatter bl.a. interviews, surveys, dokumentanalyse, observation og eksperimenter.
Centrale temaer er typisk, men ikke kun, knyttet til offentlig politik, styring og ledelse, demokrati og politisk samarbejde
og konflikt, velfærdsstatens udfordringer og effekt på samfundet, effektivisering og evaluering af den offentlige sektor
samt mobilisering af og samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund.
Gennem det problemorienterede projektarbejde får den studerende mulighed for at skabe en individuel profil inden for
området ’politik og forvaltning’. Den studerende kan desuden specialisere sig ved frit valg af kurser, som udbydes under
uddannelsens faglige profiler. Uddannelsen er baseret på højeste internationale forskning inden for samfundsvidenskab
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produceret dels i det faglige forskningsmiljø på Roskilde Universitet, hvori uddannelsen er forankret, og dels af forskere
i ind- og udland. Kandidatuddannelsen giver dermed faglige forudsætninger for at påbegynde en forskeruddannelse.

2.2 Beskæftigelse
Studerende forventes at få arbejde inden for jobs omhandlende styring, ledelse, administration, analyse, rådgivning og
udvikling af offentlige og private organisationer, der opererer på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt
niveau. Den studerende kan blive ansat i en række offentlige institutioner, herunder ministerier og styrelser, regioner og
kommuner, eller i private organisationer som eksempelvis konsulentvirksomheder, tænketanke, erhvervsorganisationer
(både på arbejdsgiver og arbejdstager side), non-profit organisationer eller lignende. Kandidatuddannelsen giver
endvidere faglige forudsætninger for at påbegynde en forskeruddannelse.

2.3 Kompetenceprofil
Politik og forvaltningsuddannelsen kombinerer politologiske, forvaltningsmæssige, sociologiske, økonomiske og
juridiske perspektiver på analyser af samfundet. Denne tværfaglige samfundsvidenskabelige opbygning er baseret på en
blanding af kurser, seminarer, øvelser og problemorienteret projektlæring. Uddannelsen giver dermed kompetencer til
selvstændigt at identificere og analysere samfundsproblemer og de politiske og styringsmæssige udfordringer, der er på
spil, når forskellige typer tiltag udvikles og gennemføres i praksis. Mere konkret opnås kompetencer i at gennemføre
empiriske, tværfaglige og problemorienterede undersøgelser, varetage analyseopgaver, formidle viden om komplekse
problemstillinger til forskellige typer målgrupper, rådgive om politiske, administrative forhold og strategiske
prioriteringer, udvikle innovative policy-løsninger, lede kollektive projekter, samt håndtere konflikter. Efter
kandidatuddannelsen vil den studerende kunne:
Viden:
• Viden om det nationale politiske systems rolle, kontekst, udvikling, og med afsæt heri identificere dets
betydning for, hvorledes forskellige væsentlige problemstillinger i samfundet behandles.
• Opnå og bidrage til at skabe viden om demokratiet som samfundsmæssig styringsmodel og dets betydning
heraf for styring af samfundsudviklingen.
• Forstå og på videnskabeligt grundlag reflektere over EU og andre internationale organisationer og dets
betydning for politik, styring og magtforholdet mellem forskellige aktører og samfundsgrupper.
• Kritisk reflektere over den offentlige sektors opbygning og rolle i samfundet samt dets betydning for offentlig
ledelse og opgavevaretagelse.
• Identificere samspillet mellem den offentlige og den private sektor (både profit og non-profit) og relatere det
til de styreformer, der anvendes til at regulere og styre disse relationer og processer.
Færdigheder:
• Vurdere, vælge og anvende relevante samfundsvidenskabelige teorier, analysestrategier og metoder på
videregående niveau, særligt inden for styring, ledelse og administration af offentlig eller offentlig-privat
opgaveløsning med et tværdisciplinært samfundsfagligt fokus, der omfatter politologi og tilgrænsende
fagområder.
• Overskue og lede komplekse arbejdsopgaver (fx styrings-, ledelses- og analyseopgaver) og vurdere, vælge og
anvende relevante teorier, analysestrategier, metoder og redskaber, der er nødvendige for at løse opgaven.
• Analysere politiske sagområder (fx, integrations-, miljø-, beskæftigelses-, sundheds- og social- og
velfærdspolitikker) med henblik på at kunne forstå problemer på disse udfordringer og gennem præcis
skriftlig fremstilling, formidle og bidrage til at formulere mulige løsninger.
• Formidle forskningsbaseret viden gennem præcis skriftlig fremstilling til fagfæller og lægmænd samt i at vælge
og anvende adækvate formidlingstyper (mundtlig, skriftlig, kortfattet, uddybende) til forskellige typer af
målgrupper.
• Færdighed i at give og modtage fagfællekritik.
Kompetencer:
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• Kompetencer til selvstændigt at styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, der
forudsætter nye – ofte tværfaglige – løsningsmodeller.
• Kompetence til at facilitere og lede forløb ved at indgå i og udvikle gruppe (projekt-) arbejde på en
konstruktiv, faglig forankret og reflekteret måde.
• Kompetence til at engagere sig fagligt og professionelt bidrage til styring og udvikling af løsninger på offentlige
problemstillinger på alle administrative niveauer og inden for både den offentlige og den private sektor.
• Kompetence til at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kritisk kunne reflektere over egen
professionelle position og rolle.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. Adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normening og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse.
30 ECTS svarer til et deltidsstudie i 1 år, hvorved uddannelsen er normeret til 4 år.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Samfundsstudier.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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Generelt overblik:
Det obligatoriske grundkursus på uddannelsen er ’Policy og Politik i et moderne demokrati’.
Ud over det fælles grundkursus, vælger de studerende 2-3 faglige specialiseringskurser i løbet af deres uddannelse.
Disse kurser udbydes inden for en af de tre faglige profiler beskrevet nedenfor. Studerende kan vælge at specialisere sig
inden for en specifik faglig profil med henblik på at skærpe deres faglige profil eller vælge at kombinere på tværs af
profilerne for at opnå en bredere profil.
De studerende tager tre til fire metodekurser under deres uddannelse. Der er to typer metodekurser: forskningsmetoder
og praksismetoder. Forskningsmetodekurserne gør de studerende i stand til at anvende teoretiske begreber i empiriske
undersøgelser. Kurserne styrker deres evne til at tolke og gennemføre empiriske undersøgelser på højt niveau ved
anvendelse af casestudie-, komparative-, kvalitative- eller kvantitative forskningsmetoder. Praksismetodefkurserne
giver specifikke kompetencer inden for et praksisnært felt, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kan være
projektledelse, konflikthåndtering, juridisk sagsbehandling, økonomistyring eller lign.

6

Centralt i uddannelsen står den selvstændige problemorienterede undersøgelse. De studerende skriver 2 projekter og
afslutter med specialet på uddannelsen. De studerende skal vælge undersøgelsesprojektet eller formidlingsprojektet:
1. Undersøgelsesprojektet. Her er fokus på at styrke de studerendes kompetencer til at udføre en omfattende og
dybdegående empirisk undersøgelse med udgangspunkt i teori og kritisk reflektere over metode valg, samt
vurdere kvaliteten af empiriske undersøgelser.
2. Formidlingsprojektet. Dette projekt har til formål, at give de studerende kompetencer i lave en videnskabelig
undersøgelse af en selvvalgt problemstilling samt at formidle resultatet af denne undersøgelse til udvalgte
målgrupper.
3. Specialet. Uddannelsen afsluttes med et speciale, hvor de studerende demonstrerer, at de har opnået
kompetencer til at udvikle en fagligt begrundet problemstilling. Yderligere, at de kritisk kan redegøre for
relevante teoretiske perspektiver, samt anvende fagets metoder til at gennemføre en selvstændig empirisk
undersøgelse og analyse. Endelig skal de kunne foretage en kritisk selvstændig stillingtagen til de faglige og
eventuelt samfundsmæssige konklusioner, der kan drages af analysen.
Specialiseringskurserne kan vælges inden for et af de tre faglige profilområder: ’Demokrati, interessevaretagelse og
politisk kommunikation’, ’Organisation, styring og ledelse’, og ’Velfærdsstat og Samfund’. Der udbydes forskellige
kurser inden for hver af de tre profilområder hvert semester over kandidat forløbet.
Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation Under dette fagtema studeres politiske teorier,
ideologier og faktiske magtforhold i og på tværs af politik, forvaltning og medier i udviklede demokratier og
internationale institutioner. På grundlag af teorier om bl.a. demokrati, institutioner og politiske beslutningsprocesser,
analyseres konkrete magtforhold på forskellige policy-områder som udspiller sig i offentligheden og på lokale, nationale
og internationale politiske og administrative niveauer. Fokus er både på betydningen af demokratiske institutioner og
kultur og på aktører som fx EU, regeringer, forvaltninger, parlamenter, politiske partier og vælgere,
interesseorganisationer, medier og borgere og deres strategier for at sætte den politiske dagsorden og vinde indflydelse.
Desuden studeres interesseorganisationers politiske dagsordensarbejde, hvordan offentlige organisationer arbejder med
legitimitetsskabelse, samt politik, demokrati og legitimitet påvirkes af et stærkt digitaliseret mediesystem. Kurser under
dette tema ser på, hvorledes samfundsproblemer identificeres, opfanges og adresseres i praksis. Problemstillingerne kan
for eksempel være: Hvilke idéer og aktører har politisk indflydelse i et komplekst og foranderligt demokrati? Hvilken
betydning har politik-dannelsen i over- og internationale organisationer, så som FN, EU, WTO mv. for demokratiske
aktører og processer på nationalt niveau? Hvorledes udfordrer den politiske procesretsstatens idealer? Styrkes eller
svækkes borgernes sociale og politiske deltagelse og hvordan er betingelserne for en kritisk og demokratisk offentlighed
nationalt såvel som internationalt?
Organisation, styring og ledelse En væsentlig del af samfundets opgaver løses i offentlige organisationer, der
organiseres, styres og ledes på forskellig vis. Offentlige organisationer står over for stigende forventninger fra borgerne,
komplekse samfundsproblemer, ressourceknaphed, globale udfordringer og ønsker om at inddrage borgerne, det
omkringliggende samfund og undertiden europæiske eller globale samarbejdspartnere i serviceproduktion og offentlig
styring. Samtidig bliver både offentlige og private organisationer samt deres services i stigende grad digitaliseret, hvilket
både har potentielle effektivitetsfordele, men også skaber administrative, juridiske og politiske udfordringer.
Ledelsesmæssigt skal fremtidens ledere kunne agere på flere niveauer, fra lokal til global, overskue konsekvenser af
strategiske beslutninger og organisatoriske forandringer, påtage sig forskellige roller inden for og uden for
organisationen, samt håndtere en række forskellige ledelsesopgaver, fx personale-, projekt- og resultat- og
innovationsledelse og ledelse af fagprofessioner. Kurserne under denne tematik klæder de studerende på til dels at
kunne forstå og analysere de organisatoriske og styringsmæssige rammer, herunder internationale vilkår, som ledelse
foregår under, og dels at kunne udfylde diverse ledelsesfunktioner. Kurserne giver indsigt i baggrunden for nye,
internationale teoretiske og empiriske trends inden for organisation, styring, ledelse og innovation. Teoretisk trækker
kurserne særligt på organisations-, styrings- og ledelsesteori ofte med koblinger til politologi, økonomi, sociologi samt
socialpsykologi.
Velfærdsstat og samfund Under dette tema udbydes kurser med fokus på politiske og administrative udfordringer
for velfærdsstaten. Velfærdsstaten er under konstant forandring. Forandringerne drives af globalisering, demografiske,
sociale, og økonomiske forandringer samt politiske kampe, der udspiller sig forskelligt over tid og sted. Internationale
forhold som migration eller europæisering påvirker nationale debatter og reformer. Velfærdsstatens institutioner skal
løse udfordringer som stigende ulighed, arbejdsløshed, social tryghed, samfundets sammenhængskraft og
konkurrenceevne. Samtidigt kritiseres velfærdsstaten for at skabe afhængighed, marginalisering, magt- og
dominansforhold, kræver-mentalitet, umyndiggørelse og økonomiske byrder for insiderne og administrative byrder for
brugerne af velfærdsstaten. Kurserne inden dette tema stiller skarpt på forskellige politiske og forvaltningsmæssige
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problemstillinger og teorier til at forstå, forklare og evaluere dynamikkerne bag og konsekvenserne af forandringen af
velfærdsstat og -samfund. Det gør de inden for og på tværs af klassiske politikområder som beskæftigelse, bolig, skat,
sundhed og uddannelse, og på grupper som unge uden uddannelse, restgruppen på arbejdsmarkedet, selvstændige og
arbejdere i atypiske arbejdsforhold, sygemeldte og nedslidte. Det sker ved at se på nye og gamle spørgsmål omkring
lighed, ligestilling, frihed og social sammenhængskraft, samt forhold som mødet mellem borger og system, migration og
integration m.v.

7.2 1. semester

Formål
Første semester har til formål, at den studerende skal tilegne sig dybdegående viden om policy-analyse i form af
teoretiske modeller for policy-analyse, forskellige policy-områder og tværgående policyproblematikker. Desuden skal
den studerende opnå videregående viden om metoder inden for politik og administration.
Studieaktiviteter
• Obligatorisk kursus: Policy og politik i et moderne demokrati (10 ECTS)
• Obligatorisk videregående metodekursus i Offentlig økonomi: teori og metode (5 ECTS). Studerende, der har
bestået kurset ’Offentlig økonomi og regulering’ skal i stedet vælge et andet videregående metodekursus.

7.3 2. semester

Formål
Formålet med andet semester er samme som første semester. Her påbegynder de studerende deres faglige og metodiske
specialisering gennem selvstændigt valg af kurser.
Studieaktiviteter
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Obligatorisk videregående metodekursus i praktisk statistik (5 ECTS). Studerende, der har bestået kurset
”BK8 Kvantitativ metode”, skal i stedet vælge et andet videregående metodekursus

7.4 3. semester

Formål
Tredje semester har til formål, at den studerende kan vælge at skrive Formidlingsprojekt eller Undersøgelsesprojekt. De
to projektformer lægger vægt på forskellige kompetencer og færdigheder (se ovenfor), men for begge projekttyper
gælder, at de studerende med afsæt i teoretisk viden og praktisk indsigt erhvervet på de kurser, de har fulgt, lærer
selvstændigt at identificere en problemstilling og belyse denne ved en videnskabelig undersøgelse. Projektformen er
baseret på gruppearbejde og hver gruppe får tilknyttet en vejleder. Gennem projektarbejdet lærer de studerende bl.a., at
anvende teori og metoder i praksis, at disponere og skriftligt formidle komplekse stofområder, at give og modtage kritik
og at samarbejde i gruppe om et fælles produkt.
Studieaktiviteter
• Formidlingsprojekt eller Undersøgelsesprojekt (15 ECTS)
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7.5 4. semester

Formål
Formålet med dette fjerde semester er det samme som tredje semester. Her styrkes den selvstændige faglige og
metodiske specialisering ved frit valg af valgkurser.
Studieaktiviteter
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ECTS)

7.6 5. semester

Formål
Femte semester har til formål, at den studerende yderligere skal udvikle sin videregående viden om metoder inden for
politik og forvaltning, samt specialisere sig yderligere inden for et udvalgt tema eller tilegne sig specialviden om et nyt
tema inden for det samfundsvidenskabelig og forvaltningsmæssige forskningsfelt, for hermed at opnå yderligere
dybdegående og bredspektret viden baseret på højeste internationale forskning.
Studieaktiviteter
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ECTS)

7.7 6. semester

Formål
Sjette semester har til formål at give ydeligere kompetencer til at arbejde med centrale problemstillinger, metode, teori
og empiri inden for forvaltning gennem et projekt. Den studerende kan vælge mellem to typer projekter:
Studieaktiviteter
• Formidlingsprojekt eller Undersøgelsesprojekt (15 ECTS)

7.8 7. og 8. semester - specialet

Formål
Formålet med specialet er, at de studerende kan demonstrere evnen til at kunne gennemføre en videnskabelig
undersøgelse, på en koncis og stringent maner, hvor de reflekterer over valg af teori og analyse design. Specialet skal
tilvejebringe ny viden eller kaste nyt lys over allerede eksisterende viden inden for et af de tre faglige profiler.
Problemstillingen for specialet er valgfrit, men skal godkendes af studieleder for at sikre at det faglige niveau er høj nok,
at emnet er relevant indenfor det faglige genstandsfelt af politik og forvaltning.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)
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7.9 Overgangsregler
7.10 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Studieaktiviteter
Valgkurserne "Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data (5 ECTS)" og "Videregående
metodekursus - praksisrettede metoder (5 ECTS)" og "Specialiseringskursus (10 ECTS)" afprøves med en af følgende
prøveformer:
• Mundtlig
• Skriftlig
• Portfolio
Studienævnet har ansvar for, at formålet med kurset stemmer overens med prøveformens faglige indhold,
udbudsformat, afvikling og bedømmelseskriterier som beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen. Kursets prøvesform vil fremgå
af study.ruc.dk senest i forbindelse med kursustilmelding.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy og politik i et moderne demokrati (10 ECTS)
Specialiseringskursus (10 ECTS)
Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data (5 ECTS)
Videregående metodekursus - praksisrettede metoder (5 ECTS)
Offentlig økonomi: teori og metode (5 ECTS)
Praktisk statistik (5 ECTS)
Undersøgelsesprojekt (15 ECTS)
Formidlingsprojekt (15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Navn på studieelement

Policy og politik i et moderne demokrati

Oversættelse af navn

Policy and politics in a modern democracy

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

At få en solid indsigt i politiske, demokratiske og styringsmæssige
problemstillinger og dynamikker omkring indretningen af centrale
policyområder i liberale demokratier.

Overordnet formål

At tilegne sig teoretiske værktøjer til at analysere problemer,
udfordringer, forandringer og løsninger inden for et givent
policyområde.
At kunne skrive korte notater, der opsummerer en politisk
problemstilling og anviser en begrundet politisk løsning på
problemstillingen.

Læringsmål

• Viden baseret på international forskning på højeste niveau om
udvikling og gennemførelse af policies i et demokratisk politisk
system og deres betydning for samfundsforhold og dynamikker.
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• Viden om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og
nutidige styring og konfiguration, herunder
kompetencefordelingen i et politisk og administrativt system,
hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden.
• Viden om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har
betydning for policy-områders udvikling.
• Færdighed i at anvende teorier og typologier til at begribe og
analysere udviklingen på centrale og illustrative policyområder.
• Færdigheder i at sammenligne policy-områder.
• Færdigheder i at formidle og diskutere analyser af og
anbefalinger til policy i en skriftlig form, der er korrekt, klar,
fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Kompetence til at kunne håndtere en tidsmæssig afgrænset
faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og data
mhp. at producere en præcis analyse af en samfundsmæssig
problemstilling og velbegrundede anbefalinger til policy.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en
A4-side.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data

Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus
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Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af den givne metode

Læringsmål

• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde .

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).

Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
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Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-4.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data

Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
Efter endt kursus vil de studerende:

Læringsmål

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af den givne metode
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• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data

Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus
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Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af en givne metode

Læringsmål

• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende den given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform 1
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Prøveform

Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
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Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 18.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 12.000-18.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
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produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

Læringsmål

• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel portfolio
Prøveform
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
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talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 18.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
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Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 12.000-18.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
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Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

Læringsmål

• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Prøveform
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-4.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
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noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

Læringsmål

• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced study seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre
profilområder:
• Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
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• Organisation, styring og ledelse
• Velfærdsstat og samfund

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med.
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling.
Læringsmål

• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelsens genstandsfelt.
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.
Prøveform
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-9.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced study seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre
profilområder:
• Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
• Organisation, styring og ledelse
• Velfærdsstat og samfund

Læringsmål

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling
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• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelsens genstandsfelt
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced study seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit

25

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
Specialiseringskurser på Politik og Forvaltning udbydes under et af tre
profilområder:
• Demokrati, interessevaretagelse og politisk kommunikation
• Organisation, styring og ledelse
• Velfærdsstat og samfund

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
indenfor det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling
Læringsmål

• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelse genstandsfelt
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform 1
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 36.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Prøveform
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
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løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Praktisk statistik

Oversættelse af navn

Applied Statistics

Form

Kursus

Type

Obligatorisk/Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende
forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at
analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software
til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en
indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder
tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved
spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, dataindsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori
(statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet),
formulering og test af hypoteser.

• Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres
anvendelse og relevans på videregående niveau.
Læringsmål

• Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller
videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor
den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser,
projektleder, konsulent, leder eller forsker.
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• Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 48 timer inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Offentlig økonomi: teori og metode

Oversættelse af navn

Public economics: theory and methods

Form

Kursus

Type

Obligatorisk/Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og
reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i
samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl,
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indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for
forskellige policy områder.
Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af
offentlig økonomi kan beregnes.

• Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et
økonomisk perspektiv.
• Viden om den økonomiske politiks påvirkning af
samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og
makroøkonomisk stabilitet.
• Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af
samfundsøkonomiske politikker
• Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.
Læringsmål

• Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske
forhold og økonomisk politik
• Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af
økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design
mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.
• Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske
analyser.
• Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske
metoder.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
Prøveform
Prøveform 2
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i
skriftligt produkt
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-3
studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
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mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 25 minutter.
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 35 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: personlige notater, egne
rapporter og opgavebesvarelser
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 14 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Omprøve 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Formidlingsprojekt

Oversættelse af navn

Dissemination Project

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med formidlingsprojektet er at styrke de studerendes evner til
at formidle resultaterne af deres faglige analyser i projektet til forskellige
målgrupper og gennem forskellige formidlingsformater.

• Færdigheder og kompetence til i at identificere en relevant
faglig problemstilling, designe og gennemføre en
projektundersøgelse samt forholde sig refleksivt og kritisk til
valg af kilder, litteratur, teori og metoder.
• Viden om og færdigheder til at reflektere over
kommunikationssituationen som formidlingsproduktet indgår
i.

Læringsmål

• Viden om og færdigheder i at reflektere over målgruppens
informationsbehov. Hvem er målgruppen? Hvad har
målgruppen brug for at vide om emnet?
• Færdigheder i at fremskaffe og fremstille data som belyser et
område ved hjælp af beskrivende statistik (tabeller,
histogrammer eller lign.).
• Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det
væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig
fremstilling såvel som kompetence til at anvende og angive
kilde- og litteraturhenvisning i overensstemmelse med god
forskningsmæssig praksis.

Prøveform
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Prøveform 1
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
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- 6 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Undersøgelsesprojekt

Oversættelse af navn

Investigation Project

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektet har tre overordnede formål: For det første, at styrke de
studerendes evne til knytte teori og teoretiske begreber til empirisk
observerbare forhold. For det andet, at styrke de studerendes evne til
selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en omfattende/dybdegående
empiriske undersøgelse ved, at anvende en eller flere empiriske
forskningsmetoder i praksis. Undersøgelsen kunne f.eks. være en
udredning af et konkret samfundsmæssigt problem, en evaluering af en
bestemt politiks implementering eller effekter, en analyse af
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sammenhænge eller udviklinger inden for et område mv. For det tredje,
at de studerende styrker deres færdigheder i at vurdere styrker og
begrænsninger ved empiriske undersøgelser og den usikkerhed, der
knytter sig til de konklusioner, der drages på baggrund af dem.

• Viden om samfundsvidenskabelige metoders styrker og
svagheder i forhold til belysning af relevante spørgsmål og
kompetence til at vurdere empiriske undersøgelsers bidrag til
videnskabelig viden på et givent område.
• Færdigheder i formulere fagligt relevante problemstillinger
med afsæt i den videnskabelige litteratur.

Læringsmål

• Færdigheder i at vælge, anvende og mestre en eller flere
videnskabelige metoder og empiri under arbejdet med en
afgrænset, faglig og relevant problemstilling, herunder at
operationalisere teoretiske begreber til empirisk målbare
forhold og kritisk forholde sig til spørgsmål om validitet ift
egen og andres operationaliseringer.
• Færdigheder i at designe og gennemføre en omfattende
empirisk undersøgelse for at belyse en problemstilling og
forholde sig reflekteret til spørgsmål vedrørende data kvalitet,
såvel som validitet, reliabilitet, generaliserbarhed mv. for
undersøgelsen som helhed.
• Færdigheder i at fremskaffe og fremstille data som belyser et
område ved hjælp af beskrivende statistik (tabeller,
histogrammer eller lign.)
• Færdighed i at skrive et notat som kort formidler komplekst
stof med eventuelle angivelser af anbefalede indsatser.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-100.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialets overordnede formål er, at gøre den studerende i stand til
selvstændigt og reflekteret at identificere og analysere en problemstilling
indenfor politik og forvaltnings fagområde baseret på forskningsbaseret
viden.

• Opnået forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder
og forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses
placering i det faglige felt.
• Opnået viden om den akademiske genre og den akademiske
målgruppe som specialet henvender sig til.
Læringsmål

• Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under
arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling.
• Identificere og udvikle videnskabelige problemstillinger.
• Analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og
vurdere på et videnskabeligt grundlag.
• Forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder,
litteratur, teori og metoder.
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• Skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og
med henblik på en akademisk målgruppe.
• Selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces.
• Identificere og tage ansvar for egen faglig og skriftsproglig
udvikling og specialisering.

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der
har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet
om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes
som gruppeprøver.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.

Prøveform

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 122.400-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
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Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Samfundsstudier den
9. august 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv den
8. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
27. oktober 2021
.
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