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Denne studieordning er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og
Fællesregler af 27. september 2012 med eventuelle senere ændringer.
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1. Om uddannelsen
1.1 Kandidatuddannelsens formål
Formålet med en kandidatuddannelse på Roskilde Universitet er at:
1) udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer
samt selvstændigheden i forhold til kandidatniveauet
2) give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i uddannelsens fagområdes
discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes
kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde
3) kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse
Uddannelsen tilrettelægges med henblik på fuldtidsstudie og ud fra en forudsætning om, at de studerende gennemfører
eller som minimum deltager i hvert semesters studieaktiviteter.

1.2 Sprog
Uddannelsen udbydes på engelsk. Der kan forekomme uddannelseselementer og pensum på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

1.3 Adgangskrav
Se særskilt studieordningsdokument.

1.4 Kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Studienævnet tilrettelægger uddannelsen i henhold til uddannelsens formålsbeskrivelse og lægger således vægt på at
videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for
policy udvikling, policy analyse, rådgivning og administrationi offentlige og private organisationer. Uddannelsen har et
dobbelt fokus: Dels samspillet mellem politik og administration med udgangspunkt i en europæisk kontekst og dels
samspillet mellem forskellige politiske og administrative niveauer (lokalt, nationalt, regionalt, europæisk og
internationalt). Baseret på højeste internationale forskning giver uddannelsen de studerende viden, færdigheder og
kompetencer, der gør dem i stand til at agere professionelt og effektivt inden for den komplekse del af
forvaltningsområdet, hvor problemstillinger og løsningsmodeller går på tværs af lande-, sektor- og ressortgrænser. De
studerende trænes i kritisk at forstå, fortolke og selvstændigt gennemføre tværvidenskabelige analyser, der forholder
sig til forskellige forvaltningsniveauer, til inddragelse af offentlige såvel som private aktører og til problemstillinger,
som ikke lader sig indfange af ét ressortområde.
De studerende opnår gennem uddannelsen et dybdegående kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teorier og
metoder med særlig relevans for politik, administration og opgaveløsning i en kompleks og flerdimensionel kontekst. De
sættes i stand til selvstændigt at anvende disse teorier og metoder gennem analyser af en række selvvalgte
problemstillinger med relevans for politik, forvaltning og offentlig opgaveløsning i nævnte kontekst. De studerendes
samarbejdsfærdigheder udvikles via projektarbejdsformen og de studerende trænes endvidere i at præsentere deres
resultater både mundtligt og skriftligt. Yderligere skærpes de studerendes kommunikative evner ved at stille krav om
udfærdigelse af både længere, velargumenterede og veldokumenterede skriftlige arbejder, såvel som korte,
spidsformulerede tekster og præsentationer, der skal tydeliggøre temaets væsentligste opmærksomhedspunkter overfor
modtageren.
Tilrettelæggelsen sker med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for
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forvaltning i det offentlige, det private og ikke-statslige organisationer på alle niveauer (lokalt, nationalt, regionalt,
europæisk og internationalt), der operer på tværs af lande-, sektor- og ressortgrænser.

Viden:
• Viden baseret på højeste internationale forskning om videnskabelige teorier og metoder inden for feltet
international offentlig administration og politik, dvs. inden for offentlig administration med et tværdisciplinært
fokus, der omfatter politik, økonomi, sociologi og jura i relation til forvaltning og administration.
• Forskningsbaseret viden om de institutionelle rammer for offentlig administration og politik, der gør sig
gældende på og på tværs af det lokale, regionale, nationale, interregionale, europæiske og internationale
niveau.
• Forskningsbaseret viden om, hvordan nationale og internationale offentlige og private organisationer
fungerer, hvordan de samarbejder, og hvorledes dette samarbejde kan fremmes og styres på tværs af
forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturelle grænser.

Færdigheder:
• Analytiske færdigheder: evne til at vurdere og vælge mellem forskellige analytiske metoder og redskaber og
anvende disse til at analysere forhold relateret til international og europæisk offentlig administration og
politik ved hjælp af relevante teorier og ved hjælp af såvel kvantitative som kvalitative metoder.
• Kommunikative færdigheder: evne til at argumentere og skabe opmærksomhed omkring forskningsbaseret
viden, konklusioner og perspektiver på en relevant måde til forskellige målgrupper, såsom beslutningstagere,
akademikere, praktikere og samarbejdspartnere i situationer, hvor forvaltningsniveauer, lande-, sektor-,
ressort- og kulturgrænser mødes og brydes. IPAP-kandidater vil evne at udfærdige både korte og præcise
tekster, der tydeliggør et temas væsentligste opmærksomhedspunkter, såvel som længere velargumenterede
og veldokumenterede arbejder.

Kompetencer:
• Kunne indgå i gruppearbejde på en konstruktiv og selv-reflekteret måde samt anskue og gennemføre et
projektarbejde på en systematisk måde.
• Kunne engagere sig i og bidrage til styring og udvikling af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på
tværs af forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturgrænser.
• Formå at identificere og have forståelse for institutionelle og kulturelle forskelle og kompetence til at
manøvrere professionelt i sådanne komplekse sammenhænge.
• Formå at bidrage til styring og ledelse af projekter, der adresserer offentlige problemstillinger, der krydser
forvaltningsniveauer, lande-, sektor-, ressort- og kulturelle grænser og inddrager offentlige og private
organisationer, der ligeledes opererer i dette krydsfelt.
• Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kritisk kunne reflektere over egen
professionelle position og rolle.

1.5 Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.
60 ECTS svarer til et fuldtidsstudie i 1 år, hvorved uddannelsen er normeret til 2 år.

1.6 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.soc. i Politik og International Forvaltning og
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Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social sciences in International Public Administration
and Politics and

1.7 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under Studienævn for Samfundsstudier og er tilknyttet censorkorpset for Politik, Samfund og
Globale forhold .

1.8 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

1.9 Merit
Studienævnet kan på baggrund af ansøgning fra den studerende godkende, at uddannelseselementer bestået på en
anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan træde i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen
på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen. Studienævnet skal ved forhåndsgodkendelsen sikre, at
studerende opfylder de faglige mål i studieordningen for de fag, der skal meriteres.
Førstartmerit
Studerende er ved ansøgning om optagelse på uddannelsen forpligtet til at søge merit for uddannelseselementer, som
tidligere er bestået på en ikke-afsluttet kandidatuddannelse. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for de
beståede studieaktiviteter. Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller
udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen, jf.
Kandidatadgangsbekendtgørelsen.
Forhåndsmerit og endelig godkendelse
Studerende kan som en del af uddannelsen søge studienævnet om forhåndsmerit til at gennemføre
uddannelseselementer ved et andet universitet i Danmark eller udlandet. Hvis de forhåndsgodkendte
uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af værtsuniversitetet, kan den studerende søge om ændring af godkendelsen.
Den studerende er forpligtet til at sende dokumentation for, om uddannelseselementerne er bestået eller ej.
Dokumentationen skal sendes til Roskilde Universitet. Den endelige godkendelse af forhåndsmeritten kan kun ske på
baggrund af dokumentationen. Når dokumentationen er modtaget, vil Roskilde Universitet administrativt godkende, at
uddannelseselementerne meriteres ind i uddannelsen.
Den studerende har pligt til at give sit samtykke til, at Roskilde Universitet må indhente de nødvendige oplysninger hos
værtsuniversitetet, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.

1.10 Mobilitet -udlandsophold og projektorienteret praktikforløb
Mobilitetssemester / mobilitetsvindue
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet eller
projektorienteret praktikforløb, som træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb.
Særligt for studieophold i udlandet
Studieophold i udlandet kan gennemføres via en af RUC’s kvalitetssikrede udvekslingsaftaler, eller ved et udenlandsk
universitetet efter eget valg.
Studieophold i udlandet skal normalt udgøre et helt semesters fuldtidsstudier ved det udenlandske universitet (30 ECTS
eller tilsvarende) og med forhåndsgodkendelse af studienævnet.
Studienævnet skal ved forhåndsgodkendelsen sikre, at studerende opfylder de faglige mål i studieordningen for de fag,
der skal meriteres. Dog skal der ved merit for studieophold i udlandet ydes en vis fleksibilitet, som muliggør opholdet,
på trods af, at et tilsvarende indhold ikke findes ved det udenlandske universitet. F.eks. skal kurser ved et udenlandsk
universitet (samlet omfang af 15 ECTS) kunne godkendes som projekt, hvis det ligger inden for det relevante fagområde,
selv om metode og form ikke er tilsvarende.
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Særligt for projektorienterede forløb
Det projektorienterede praktikforløb omfatter bl.a. udarbejdelse af en praktikprojektrapport. Når ansøgningen om
forhåndsgodkendelse er imødekommet, tildeler studielederen den studerende en vejleder. Studienævnet skal ved
behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige
kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære
uddannelsesforløb. Studienævnet skal samtidig sikre, at praktikforløbet ikke hindrer, at den studerende kan gennemføre
de evt. øvrige studieaktiviteter på det pågældende semester.
Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

2. Uddannelsens elementer
2.1 Kurser
Kurserne giver den studerende en systematisk viden om centrale teorier, metoder, færdigheder og praksis inden for
uddannelsens fagområder. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstillinger, der er
relevante i forhold til projektarbejde, herunder specialet. Kursusformen kan være forelæsninger, seminarer,
casearbejde, laboratorieøvelser, workshops m.m.

2.2 Projekter
Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og gruppebaseret.
Et projekt udgør et tidsbegrænset og målrettet fagligt forløb, hvor et problem formuleres, analyseres og bearbejdes, så
det resulterer i et håndgribeligt produkt. Produktet kan eksempelvis være en projektrapport eller et eller flere andre
produkter. Projektet tager udgangspunkt i en valgfri og selvstændigt udarbejdet problemformulering, der i lighed med
projektets metoder kan udvikles løbende gennem projektforløbet.
Projektets eksemplariske karakter sikrer, at de studerende gennem projektarbejdet tilegner sig viden og kompetencer,
som de kan anvende i en bredere sammenhæng end selve projektet.
De studerende har frihed til selv at vælge projektets indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser.
Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling er en
vigtig målsætning for det deltagerstyrede og problemorienterede projektarbejde. Forløbet understøttes af en eller flere
faglige vejledere. Vejleder(e) understøtter, at gruppens arbejde opfylder studieordningens krav.
Projektarbejdet foregår i grupper bestående af 2-6 studerende. Studielederen kan i særlige tilfælde tillade, at en
studerende udarbejder et projekt alene.

2.3 Projektorienteret praktikforløb
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et særligt tilrettelagt, fagligt relevant
projektorienteret praktikforløb, som træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb.
Det fremgår af studieordningen, hvilke semestre praktikken kan placeres på. Det projektorienterede praktikforløb
omfatter bl.a. udarbejdelse af en praktikprojektrapport. Når ansøgningen om forhåndsgodkendelse er imødekommet,
tildeler studielederen den studerende en vejleder. Studienævnet skal ved behandling af ansøgningen sikre, at den
studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til
de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. Studienævnet skal samtidig sikre, at
praktikforløbet ikke hindrer, at den studerende kan gennemføre de evt. øvrige studieaktiviteter på det pågældende
semester.

2.4 Speciale
Specialet er et større selvstændigt studiearbejde, som er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret.
Specialet udgør et tidsbegrænset og målrettet fagligt forløb, hvor et problem formuleres, analyseres og bearbejdes.
Specialearbejdet udmøntes i en specialerapport.
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Specialets eksemplariske karakter sikrer, at de studerende gennem specialearbejdet tilegner sig viden, færdigheder og
kompetencer, som de kan anvende i en bredere sammenhæng end i specialet.
De studerende har frihed til selv at vælge specialets indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser.
Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget vidensgrundlag i forhold til en given problemstilling er en
vigtig målsætning for det deltagerstyrede og problemorienterede specialearbejde. Forløbet understøttes af en eller
flere faglige vejledere. Vejleder(e) understøtter, at specialearbejdet opfylder studieordningens krav.
I specialerapporten skal den studerende dokumentere viden om og færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og
metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling. Den studerende skal dokumentere
færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere på et videnskabeligt grundlag
samt kunne vælge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt i specialet. Gennem specialet
skal den studerende demonstrere færdighed i at kunne kommunikere en akademisk undersøgelse til fagfæller samt
demonstrere kompetence til at igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og
skriveproces.
Specialearbejdet foregår som udgangspunkt i grupper bestående af op til 6. De studerende har ret til at gennemføre
specialearbejdet individuelt.

3. Uddannelsens opbygning
3.1 Anbefalet studieforløb
For at bidrage til sikring af uddannelsens kvalitet og progression, samt for at støtte den studerende i forhold til
studieplanlægning, anbefales følgende studieforløb:
Anbefalet Studieforløb
1. Semester
• Fagkursus 1: Civil Servants: Civil Servants in International Public Administration and Politics with methods and
skills course on Communication in an Intercultural Context (0 ECTS)
• Fagkursus 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administration (10 ECTS)
• Fagkursus 3: International Public Economics (10 ECTS)
2. Semester
• Valgkursus: Videregående metode (5 ECTS)
• Fagkursus 4: Comparative policy analysis in an internationalized world (10 ECTS)
• Fagprojekt 1 (15 ECTS)
3. Semester

Version A
• Valgkursus: Videregående metode (5 ECTS)
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Fagprojekt 2 (15 ECTS)
Eller:

Version B
• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)

4. semester
• Speciale
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4. Uddannelsen
4.1 1. semester

1. semester
Politik og International Forvaltning
Formål
Første semester har til formål, at den studerende skal tilegne sig et solidt fagligt og metodisk fundament indenfor
studiet af internationale politiske institutioner, forvaltning og økonomi. De tre obligatoriske kurser på første semester
udruster de studerende med teoretisk indsigt, empirisk kontekstuel viden samt metodiske kompetencer indenfor disse
tre temaer. Ved en integration af både kvalitative og kvantitative metoder i de faglige kurser fremmes de studerendes
evne til at anvende metoderne på relevant materiale.

Uddannelseselementer
• Fagkursus 1: Civil Servants: Civil Servants in International Public Administration and Politics with methods and
skills course on Communication in an Intercultural Context (0 ECTS)
• Fagkursus 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administration (10 ECTS)
• Fagkursus 3: International Public Economics (10 ECTS)

Titel

Fagkursus 1: Civil Servants: Civil Servants in International
Public Administration and Politics with methods and skills
course on Communication in an Intercultural Context

Seneste ændring

Pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden
• Teoretisk og empirisk forskningsbaseret viden på højeste
internationale niveau om embedsmandens placering og rolle i
moderne offentlig administration og hvorledes både placering
og rolle udfordres i en kontekst, hvor policy-problemer og
deres løsninger udfordrer gængse grænsedragninger mellem
forvaltningsniveauer, sektorer og ressortområder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau om
hvorledes embedsmandens placering og rolle veksler mellem
og påvirkes af forskellige forvaltningsniveauer, af forskellige
policy processer, af ændrede globale betingelser og af
beslutningsprocesser, der spænder over flere niveauer.
• Viden om, hvordan centrale aktører kan skabe opmærksomhed
om og forfølge deres politiske mål i en interkulturel kontekst.
• Viden om teknikker og metoder til kommunikation og
opmærksomheds-skabelse i en interkulturel kontekst.
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Færdigheder
• Analysere embedsmandens placering og rolle ift. forskellige
forvaltningsniveauer, styreformer og stadier i policy processen.
• Analysere og agere på de udfordringer moderne offentlig
administration står overfor i det problemstillinger og
løsningsforslag går på tværs af forvaltningsniveauer, land-,
sektor-, og ressortgrænser.
Kompetencer
• Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne
prioritere og strukturere tid og stof.
• Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.
• Kommunikere faglig viden på en lettilgængelig måde både
mundtligt og skriftligt.

Overordnet indhold

Kurset består af to delelementer, der afprøves samlet.
Delelement 1 fokuserer på embedsmandens placering og rolle i en tid,
hvor offentlige problemstillinger og deres løsninger udfordrer gængse
grænsedragninger mellem lande, forvaltningsniveauer, sektorer og
ressortområder. Kurset ser på embedsmandens rolle i den offentlige
administration og hvad det betyder at arbejde i en politisk styret
organisation. Samtidig diskuteres, hvad det betyder for disse variable, at
styring sker (1) på forskellige forvaltningsniveauer (lokalt, nationalt,
regionalt, europæisk, internationalt), (2) under forskellige politiske
systemer, og (3) i tider karakteriseret af globalisering og
beslutningsprocesser, der involverer flere niveauer.
Delelement 2 fokuserer på teoretiske og praktiske aspekter omkring
opmærksomhedsskabelse og kommunikation i en interkulturel kontekst.
Der ses på metoder og teknikker, som kan anvendes såvel af individer
som af kollektive aktører. Ligeledes diskuteres betydningen af crossborder arbejdende organisationers forskellige institutionelle strukturer
og beslutningsmønstre for opmærksomhedsskabelse og effektiv
kommunikation. Der lægges vægt på, at undervisningen adresserer både
skriftlig og mundtlig formidling.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består primært af forelæsninger med løbende
inddragelse af de studerende i diskussioner og i løsningen af mindre
opgaver. I løbet af semesteret skal de studerende udarbejde to
obligatoriske skriftlige opgaver. Endvidere indgår en tværgående
heldagsworkshop med semesterets øvrige to kurser.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Obligatoriske opgaver
For at få adgang til eksamen skal de studerende i løbet af semesteret
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen aflevere to opgaver.
• Den første er en skriftlig opgave på baggrund af et stillet
spørgsmål, der vil handle om embedsmænds situation og rolle i
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kursets kontekst. Opgaven må have et maksimalt omfang på
9.600 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg. Afleveringsfristen for opgaven
annonceres på kursus.ruc.dk før kursusstart.

• Den anden opgave består i at udarbejde en skriftlig
bedømmelse (feedback) af en af de medstuderendes opgaver.
Denne feedback må have et maksimalt omfang på 7.200 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.Den studerende, der skrev opgaven,
der bedømmes, modtager sin medstuderendes skriftlige
feedback via underviseren.
.

Begge de afleverede opgaver skal godkendes af underviseren, før der
gives adgang til kursets afsluttende eksamen.
Omprøve (indstillingsbetingelser):Studerende, der ikke får godkendt den
første opgave skal aflevere en ny opgave på 9.600 antal tegn, der skal
godkendes af underviseren. Studerende, der ikke får godkendt den anden
opgave (feedbacken) skal aflevere en ny feedback på 7.200 antal tegn,
der skal godkendes af underviseren.

Kursusforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en
skriftlig opgave. Samlet set testes empirisk og teoretisk viden omkring
kursets to delelementer såvel som evnen til at koble to de to elementer i
en praksisnær situation. De studerende skal i den skriftlige opgave
udarbejde en policy brief.
Policy briefen må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
Prøveform

De studerende kan vælge at udarbejde policy briefen alene eller
sammen med én anden studerende. De studerende har 48 timer til
udarbejdelsen af opgaven. Opgaven udleveres efter sidste kursusgang.
Den mundtlige prøve afholdes som en gruppeprøve, hvis to studerende
har valgt at udarbejde opgaven sammen. Prøvens længde eksklusive
votering er:
• Ved 1 eksaminand 25 minutter
• Ved 2 eksaminander 35 minutter

De studerende eksamineres på en måde, så individuel bedømmelse er
mulig. Den mundtlige prøve består af en kort mundtlig præsentation af
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indholdet af policy-briefen samt spørgsmål fra eksaminator og
medbedømmer. Der kan stilles spørgsmål til såvel den mundtlige
præsentation, policy-briefen samt hele kursets pensum. Den mundtlige
præsentation må gerne være akkompagneret af en fremvisning i Power
Point, Keynote, Prezi eller lignende. Det er de studerendes eget ansvar at
have nødvendigt visningsudstyr (fx Pc’er) med til eksaminationen.
Fremvisningen (slides) skal udleveres til eksaminator og censor i
papirform. De studerende kan desuden vælge at udlevere et faktaark på
maksimalt én side til understøttelse af deres præsentation.
Ved bedømmelsen gives én samlet karakter for den skriftlige opgave
(policy briefen) og den mundtlige præstation.
Omprøve: følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve eller individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Fagkursus 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in
International Public Administration and Politics with Advanced
methods and skills course on Data Analysis and Statistics)

Seneste ændring

Pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden på højeste internationale niveau om politiske
dynamikker institutionelle strukturer og beslutningsmønstre i
den Europæiske Union og i internationale organisationer
(såsom FN, IMF og Europarådet). Der vil være fokus på disse
institutioners bidrag til multilevel styring i en globaliseret
verden, med specielt fokus på den Europæiske Unions
påvirkning af internationaliseret og europæiseret offentlig
administration.
• Viden om teorier, der bidrager til forståelse af institutioner og
beslutningsprocesser i en multiniveaukontekst.
• Viden om retslige of politiske aspekter af beslutnings- og
forvaltningsprocesser i en multilevel kontekst
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• Viden om forholdet mellem offentlige og private aktører og
institutioner i transnational implementering.
• Viden om, hvordan statistik bidrager til at belyse en
problemstilling inden for et policy-område.
Færdigheder
• Reflektere kritisk over forskellige institutioner og aktørers
bidrag til løsning af problemstillinger, der går på tværs af
grænser.
• Anvende retlige og politiske kilder fra forskellige niveauer til
analyse af et konkret policy problem
• Analysere EU policy og lov-dokumenter og deres betydning for
administrationen på forskellige niveauer i medlemsstaterne.
• Finde og vælge mellem relevante statistiske data i forskellige
databanker for at kunne belyse et policy-problem på en
relevant måde.
• Evnen til at fortolke statistiske analyser af problemstillinger
inden for kursets genstandsfelt.
Kompetencer
• Håndtere teorier om institutioner og aktører på IPAPs
genstands-felt.
• Finde relevante statistikker i forskellige databanker til at
belyse et policy-problem.
• Anvende statistik på problemstillinger belyst i den teoretiske
del af kurset
• Ansvar for egen faglig udvikling

Kurset består af tre integrerede dele.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Det første delelement fokuserer på teoretisk forståelse af de
institutionelle strukturer og beslutningsmønstre i en multi-level
kontekst og disse institutioners bidrag til styring i en
globaliseret verden. Dette element ser også på forskellige
former for ’governance’ i beslutningsprocessen og på offentlige
og private aktører i transnational styring.
• Det andet delelement lærer de studerende at analysere tekster
produceret af forskellige institutioner i en multilevel kontekst
(f.eks et policy dokument eller et EU direktiv).
• Det tredje delelement gør de studerende bekendte med
forskellige data såsom European social survey og Eurostat
data. Endvidere trænes de studerende i at applicere statistiske
tests på et policy issue.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser. Endvidere
indgår en tværgående heldagsworkshop med semesterets øvrige to
kurser
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Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ingen forudsætninger

Kursusforløbet afsluttes med en skriftlig opgave, hvor tre spørgsmål skal
besvares. Ét spørgsmål vil teste teoretisk viden om institutionelle
strukturer og beslutningsprocesser på forskellige niveauer; ét spørgsmål
vil teste hvorvidt de studerende selvstændigt kan analysere et policy
eller juridisk dokument med fokus for dets betydning for styring i en
globaliseret verden; ét spørgsmål vil teste evnen til at applicere statistisk
test og metoder på en problemstilling inden for genstandsfeltet om
institutioner og aktører i international offentlig administration og politik.
Opgaven skal løses individuelt.
Prøveform
Omfanget af den samlede opgave må have et maksimalt omfang på
31.200 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg.
De studerende har 4 hverdage til at løse opgaven.
Omprøve følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Fagkursus 3: International Public Economics

Seneste ændring

Pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden på højeste internationale niveau om teoretiske
nøglebegreber inden for offentlig økonomi (offentlige goder,
økonomisk effektivitet, lighed, indkomst-, og velfærdsfordeling
mv.).
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• Forskningsbaseret viden om, hvorledes aktiviteter, der går på
tværs af gængse grænsedragninger inden for offentlig
administration og politik, særligt europæisering og
globalisering, påvirker disse nøglebegreber.
• Viden om samspillet mellem nationale og transnationale
(særligt EU-) reguleringsmekanismer, der søger at påvirke de
offentlige økonomiske nøglebegreber.
Færdigheder
• Analysere og reflektere over udviklingen i offentlig økonomis
nøglebegreber.
• Vurdere forskellige reguleringsmekanismers indvirkning på den
offentlige økonomi på forskellige niveauer.
• Vælge og forfølge en relevant analytisk vinkel på en praktisk
problemstilling inden for international offentlig økonomis
genstandsfelt.
Kompetencer
• Ansvar for egen faglig udvikling.
• Formå under pres at vurdere en problemstilling inden for
genstands-feltet og formulere relevante teoretiske og
empiriske overvejelser om problemstillingens indhold,
nærmere analyse og mulige relevante tiltag.

Overordnet indhold

Kurset fokuserer på, hvad øget aktivitet og påvirkning over landegrænser
betyder for nøglebegreber inden for offentlig økonomi (offentlige goder,
økonomisk effektivitet, lighed, indkomst-, og velfærdsfordeling mv.).
Disse begreber er traditionelt set blevet både analyseret og forsøgt
styret fra det nationale niveau, om end samspillet mellem det nationale
og transnationale niveau i stigende grad udfordrer denne logik. Det er
naturligt at se særligt på betydningen af EU’s politiske økonomi, og den
markedsøkonomiske tankegang, som er kommet til udtryk i
Romtraktaten og senere i Lissabontraktaten. Også sammenhængen
mellem de forskellige substantielle nøglebegreber vil blive diskuteret på
kurset.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser. Efter udvalgte
undervisningsgange vil de studerende individuelt eller i grupper
udarbejde eksempler på eksamensspørgsmål med udgangspunkt i
undervisningen og kur-suslitteraturen, som lægges på Moodle. Udvalgte
spørgsmål vil efterfølgende blive kommenteret af underviseren.
Endvidere indgår en tværgående heldagsworkshop med semesterets
øvrige to kurser.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis.
Prøveform

Synopsen skal skrives inden for 1 af 10 emner, som dækker pensum bredt
og som offentliggøres senest tre uger inden kursusslut.
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De studerende må skrive synopsen alene eller i grupper af op til tre
personer. Synopsen må have et maksimalt omfang på 9.600 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Uploades til eksamen.ruc.dk umiddelbart efter kursusslut. Det præcise
afleveringstidspunkt vil fremgå af kursus.ruc.dk.
Overstiger synopsen det tilladte omfang, afvises de(n) studerende fra
eksamen og der er brugt et eksamensforsøg. Til den individuelle
mundtlige prøve stiller eksaminator spørgsmål til synopsen og det tema
den dækker såvel som til pensum bredt. Eksaminationen varer 30
minutter inklusiv votering. Synopsen tæller ikke med i bedømmelsen.
Omprøven har den samme form som den ordinære prøve.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen

Noter er tilladt

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en censor (Ekstern)

4.2 2. semester

2. semester
Politik og International Forvaltning
Formål
Andet semester har til formål, at den studerende får dybdegående viden om policy analyser i et internationalt og
komparativt perspektiv, opnår specialiserede metodiske kompetencer indenfor det kvantitative eller kvalitative område,
og endeligt udvikler evnen til at gennemføre en undersøgelse af en selvvalgt problemstilling ved at skrive et projekt
indenfor et relevant tema.

Uddannelseselementer
• Valgkursus: Videregående metode (5 ECTS)
Metodekurserne udbydes inden for områderne:
o Videregående metodekursus afløst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage efter kursusslut
o Videregående metodekursus afløst med 48-timers eksamen
o Videregående metodekursus afløst med portfolio
o Videregående metodekursus afløst med stedprøve
o Videregående metodekursus afløst med skriftlig opgave samt poster-eksamen
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• Fagkursus 4: Comparative policy analysis in an internationalized world (10 ECTS)
• Fagprojekt 1 (15 ECTS)

Titel

Fagkursus 4: Comparative p
po
olicy analysis in an
internationalized world

Seneste ændring

Pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden
• Viden på højeste nationale niveau om centrale teorier og
metoder i policy analyse
• Viden på højeste internationale niveau om styreformer på
globalt, regionalt, nationalt og subnationalt niveau
• Viden på højeste internationale niveau om politik på globalt,
regionalt, nationalt og subnationalt niveau
• Viden på højeste internationale niveau om politikker på
globalt, regionalt, nationalt og subnationalt niveau
Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• sammenligne styreformer, politik og politikker inden for og
mellem niveauer
• forklare variationer i styreformer, politikker og politik inden for
og mellem niveauer
• formidle policy analyse til den akademiske verden og
praktikere
Kompetencer
• vælge mellem forskellige typer af policy analyse
• udføre forskellige typer af policy analyse individuelt og i
grupper
• selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og
specialisering.

Overordnet indhold

Verden bliver mere og mere internationaliseret. Dette kursus undersøger
internationalisering langs to dimensioner. Den første dimension er
vandret og fokuserer på tre grundlæggende parametre: styreformer,
politik og policy. Den anden dimension er lodret og adresser hvordan
politik laves, og anvendes på forskellige niveauer, herunder globalt,
regionalt, nationalt og subnationalt niveau. For at forklare
internationalisering, er vi nødt til at forstå de parametre i disse to
dimensioner og især samspillet mellem dem.

Dette kursus sammenligner og forklarer variationer i den politiske
beslutningsproces mellem og inden for de forskellige niveauer. Fokus er
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på, hvordan policy udformes, besluttes og gennemføres for at løse
problemer som den økonomiske krise, flygtningekrisen og migration,
opløsning, klimaforandringer og international terrorisme samt andre
policies, der regulerer hverdagen og velfærd for borgerne.
Kurset er opdelt i seks hoveddele.

• Den første del introducerer logisk sammenligning og den rolle
teori spiller når der udføres policy studier.
• Anden del fokuserer på det globale plan, hvor forskellige
modus operandi i internationale organisationer sammenlignes
og hvordan organisationer producere og anvender specifikke
policies.
• Tredje del undersøger det regionale niveau ved at
sammenligne regionale organisationer og ser på, hvordan disse
institutioner producerer forskellige policies.
• Fjerde del undersøger det nationale niveau. Her sammenlignes
politiske systemer i forskellige lande og hvordan disse
producerer og gennemføre særlige policies.
• Femte del studerer det subnationale niveau, hvor subnationale
enheder i forskellige politiske systemer sammenlignes og der
ses på deres rolle i den politiske beslutningsproces.
• Den sjette og sidste del studerer samspillet mellem niveauer og
statssamfund, policy og politik.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset kombinerer forelæsninger med gruppearbejde, øvelser og
studenteroplæg. Kurset kan også omfatte ekskursioner og
præsentationer fra eksterne ressourcepersoner.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ingen forudsætninger

Individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i pensum.
Prøven har en samlet varighed af 60 minutter fordelt på ca. 30 minutters
forberedelsestid (inkl. tiden til at trække spørgsmål) og ca. 30 minutters
mundtlig eksamination inklusiv votering.

Prøveform
Ved prøvens begyndelse trækker den studerende 2 spørgsmål. De 2
spørgsmål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor den
studerende efter forberedelsestiden præsenterer og diskuterer
spørgsmålene på baggrund af pensum. Der kan ved eksaminationen
spørges ind til hele kursets pensum.
Omprøven har samme form som den ordinære prøve.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
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Alle hjælpemidler må medbringes til forberedelsen. Noter udarbejdet
under forberedelsen må medbringes til eksaminationen.
Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Fagprojekt 1

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS
Viden
• Viden i bredden om væsentlige forhold inden for et på forhånd
fastlagt aktuelt eller centralt emne (fx ‘arbejdsmarkedet’,
‘inklusion’, ’fattigdom’, mv.) og centrale aspekter af emnet, der
går på tværs af forvaltningsniveauer, lande-, sektor- og ressortog kulturgrænser.
• Viden i dybden om de særlige aspekter, som de studerende har
valgt at skrive projektet om inden for det udstukne tema.
• Overblik over de væsentligste teoretiske positioner og
empiriske forhold på det specifikke genstandsfelt projektet
behandler ved at gennemføre et litteraturreview.
Færdigheder
• Arbejde problemorienteret med en faglig relevant
problemstilling inden for det fastsatte overordnede emne.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne formulere en præcis problemformulering og i
forlængelse heraf vælge og reflektere over relevant teori,
metode, analysedesign og empiri.
• Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nødvendige
empiri og gennemføre en grundig analyse, hvor det teoretiske
begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets
genstandsfelt og i overensstemmelse med projektets
problemstilling og design.
• Drage relevante og velbegrundede konklusioner på baggrund
af projektets analyse.
• Formidle overblik over væsentlige teoretiske positioner og
empiriske forhold på et givent genstandsfelt til fagfæller.
Kompetencer
• Formå at bidrage konstruktivt til udarbejdelse af projektet,
herunder selvstændigt at planlægge og styre arbejdsprocessen.
• Ansvar for egen faglig udvikling.
• Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

Overordnet indhold
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Fagprojekt 1 består af de studerendes eget dybdegående arbejde med en
selvvalgt problemorienteret problemstilling, der munder ud i
udarbejdelsen af et projekt.
Projektet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende, der vejledes af en
underviser. Projekts problemstilling skal ligge inden for et overordnet
tema (fx ‘inklusion’, ’krise’, ‘arbejdsmarkedet’, ’vækst’, el.lign.), som
fastsættes af studienævnet. Studerende kan kun vælge at skrive projekt
sammen med studerende, der har valgt samme tema.Det færdige projekt
skal indeholde:
• Et resumé, der må have et maksimalt omfang på 4.800 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg. Skalder forholde sig til projektets
indhold og til de væsentligste punkter, en læser bør være
særlig opmærksom på.
• Et litteraturreview, der må have et maksimalt omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.
• En hoveddel.
Projektet afvises fra eksamen, hvis det overstiger det maksimale
projektomfang og der er brugt et eksamensforsøg.
Litteraturen til projektet består af i alt 1300 sider, der udvælges af de
studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. Litteraturen fra
litteraturreviewet kan, men skal ikke nødvendigvis, indgå i de 1300 sider.

Undervisnings- og arbejdsform

Læringen foregår primært i studenterstyrede projektgrupper, der
udarbejder fagprojektet under vejledning af en underviser. Dertil
kommer to indledende forelæsninger, der introducerer til det tema,
projektet skal skrives indenfor, samt en midtvejsevaluering, hvor de
studerende præsenterer sine egne foreløbige projekter og giver
feedback på medstuderendes projekter (peer review).
Projektet udarbejdes i grupper á 2-5 studerende. Projektarbejdet
bedømmes ved en mundtlig prøve.

Forudsætning for deltagelse

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Prøveform

Ingen forudsætninger

Ingen forudsætninger

Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved
eksaminationen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport.
Eksaminator og censor kan spørge ind til og ønske diskussion af alle
projektets delelementer.
De studerende eksamineres på en måde så individuel bedømmelse er
mulig. Ved fastsættelsen af karakteren indgår de generelle kriterier i
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Appendiks 1 i helhedsvurderingen under hensyntagen til relevansen af de
enkelte kriterier for det konkrete projekt. Karakteren er en samlet
bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Projektet skal have et omfang på minimum 49.500 antal
tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på
maksimalt 172.800 antal tegn inkl. mellemrum, afhængig
af antal studerende i projektgruppen.
Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelse, og der er anvendt et eksamensforsøg.
1 studerende mindst 49.500 og højst 66.000 antal tegn
2 studerende mindst 76.500 og højst 102.000 antal tegn
3 studerende mindst 99.000 og højst 132.000 antal tegn
4 studerende mindst 117.000 og højst 156.000 antal tegn
5 studerende mindst 129.600 og højst 172.800 antal tegn
Omprøven har samme form som den ordinære prøve. Den studerende har
mulighed for at revidere projektet.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med 48-timers eksamen

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in 48-hour examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres
anvendelse og relevans på videregående niveau.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
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Færdigheder
• Udføre undersøgelser 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Eksamen består af en 48-timers skriftlig prøve. Opgaven stilles af den
kursusansvarlige.

Prøveform

Besvarelsen må have et maksimalt omfang på 14.400 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen
og der skal afleveres en ny skriftlig opgave.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel
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Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

1. september 2017

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform
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Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.
Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af
kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal
opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af
studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af
kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til
kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal
oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato. Det er ikke en
forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at deltage i
eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen kan således
indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og de løbende
afleveringer, som fx feedback.

Prøveform

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolioen, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor 12.000 - 31200 tegn inkl. mellemrum .
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.
Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for
portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis
specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til
den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til
besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved
ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metodekursus afløst med portfolio og
obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio and mandatory
presentations
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Seneste ændring

01.09.2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.
Undervisnings- og arbejdsform

Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af
kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal
opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af
studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af
kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til
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kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal
oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato.
Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at
deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen
kan således indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og
de løbende afleveringer, som fx feedback.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning
for at gå til eksamen, at den studerende har afholdt to præsentationer i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolio, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor 12.000 - 31200 tegn. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt
et eksamensforsøg.
Prøveform

Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for
portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis
specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til
den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til
besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved
ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med skriftlig opgave samt
mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in written assignment plus
poster examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk
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Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der
er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Kurset afprøves med en mundtlig eksamination på grundlag af en
skriftlig opgave, som stilles af den kursusansvarlige og en poster indenfor
metodekursets tema.
Prøveform

Både opgave og poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende.
Den skriftlige opgave må have et maksimalt omfang på 21.600 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg.Posteren skal være i plakatformat (2xA2) eller lignende
format.Den skriftlige opgave afleveres ved kursets afslutning. Opgaven
afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang.
Posteren præsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opgave
og posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning. Posteren skal
være i plakatformat (2xA2) eller lignende format. Det er de studerendes
ansvar at printe posteren. Foruden spørgsmål til den skriftlige opgave og
posteren vil spørgsmål til pensum blive inddraget til den mundtlige
eksamination. Votering og karaktermeddelelse foregår individuelt.
De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed øges med 10
minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3
eksaminander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering).
Der gives én samlet bedømmelse for den skriftlige opgave og den
mundtlige eksamen.
Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære prøve og
der skal afleveres en ny skriftlig opgave og poster.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in invigilated examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

27

Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ingen forudsætninger

Prøveform

Kurset afprøves ved fire timers skriftlig stedprøve.
Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med skriftlig opgave
afleveret 7 dage efter kursusslut

Oversættelse af titel

Advanced methodology course, concluding in a written assignment
submitted seven days after the end of the course
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Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre undersøgelser og analysere 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform

Eksamen består af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskuterer
og problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgaven
stilles af den kursusansvarlige senest ved. 5. kursusgang.
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Opgaven afleveres senest en uge efter kursets afslutning.
Opgaven må have et maksimalt omfang på 26.400 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Omprøve: Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære
eksamen. Der gives 14 dage til besvarelsen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

4.3 3. semester

3. semester
Politik og International Forvaltning
Formål
Tredje semester har til formål, at den studerende yderligere skal uddybe sin metodiske og faglige viden indenfor
international politik og administration. Dette kan den studerende gøre ved enten at vælge et projektorienteret
praktikforløb (30 ECTS), hvor den studerende tilegner sig viden om forhold inden for praktikstedets aktiviteter og
genstandsfelt, samt indsigt i den nyeste relevante faglitteratur, eller ved videre faglig specialisering igennem deltagelse
i valgfrit specialiseringskursus, projektarbejde på en selvvalgt problemstilling og gennemførsel af et videregående
metode kursus.

Uddannelseselementer
Version A
• Valgkursus: Videregående metode (5 ECTS). Metodekurserne udbydes inden for områderne:
• Videregående metodekursus afløst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage efter kursusslut
• Videregående metodekursus afløst med 48-timers eksamen
• Videregående metodekursus afløst med portfolio
• Videregående metodekursus afløst med stedprøve
• Videregående metodekursus afløst med skriftlig opgave samt poster-eksamen
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Fagprojekt 2 (15 ECTS)
Eller:

Version B
• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)
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Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med 48-timers eksamen

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in 48-hour examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres
anvendelse og relevans på videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform

31

Eksamen består af en 48-timers skriftlig prøve. Opgaven stilles af den
kursusansvarlige.
Besvarelsen må have et maksimalt omfang på 14.400 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen
og der skal afleveres en ny skriftlig opgave.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

1. september 2017

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
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• 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveform

Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af
kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal
opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af
studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af
kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til
kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal
oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato. Det er ikke en
forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at deltage i
eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen kan således
indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og de løbende
afleveringer, som fx feedback.

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolioen, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor 12.000 - 31200 tegn inkl. mellemrum .
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.
Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for
portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis
specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til
den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til
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besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved
ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metodekursus afløst med portfolio og
obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio and mandatory
presentations

Seneste ændring

01.09.2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
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• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

Undervisnings- og arbejdsform

Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af
kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback på. Antal
opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og godkendes af
studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for aflevering fastsættes af
kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og kommunikeres til
kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal
oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato.
Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at
deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen
kan således indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og
de løbende afleveringer, som fx feedback.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning
for at gå til eksamen, at den studerende har afholdt to præsentationer i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

Prøveform

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolio, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor 12.000 - 31200 tegn. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt
et eksamensforsøg.
Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet karakter for
portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis
specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til
den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til
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besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved
ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med skriftlig opgave samt
mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in written assignment plus
poster examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der
er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
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problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Kurset afprøves med en mundtlig eksamination på grundlag af en
skriftlig opgave, som stilles af den kursusansvarlige og en poster indenfor
metodekursets tema.
Både opgave og poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende.
Den skriftlige opgave må have et maksimalt omfang på 21.600 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg.Posteren skal være i plakatformat (2xA2) eller lignende
format.Den skriftlige opgave afleveres ved kursets afslutning. Opgaven
afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang.
Prøveform

Posteren præsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opgave
og posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning. Posteren skal
være i plakatformat (2xA2) eller lignende format. Det er de studerendes
ansvar at printe posteren. Foruden spørgsmål til den skriftlige opgave og
posteren vil spørgsmål til pensum blive inddraget til den mundtlige
eksamination. Votering og karaktermeddelelse foregår individuelt.
De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed øges med 10
minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3
eksaminander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering).
Der gives én samlet bedømmelse for den skriftlige opgave og den
mundtlige eksamen.
Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære prøve og
der skal afleveres en ny skriftlig opgave og poster.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)
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Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in invigilated examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske
og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger
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Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ingen forudsætninger

Prøveform

Kurset afprøves ved fire timers skriftlig stedprøve.
Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Videregående metode
metodekursus
kursus afløst med skriftlig opgave
afleveret 7 dage efter kursusslut

Oversættelse af titel

Advanced methodology course, concluding in a written assignment
submitted seven days after the end of the course

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
Viden
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Færdigheder
• Udføre undersøgelser og analysere 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, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
Kompetencer
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• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Eksamen består af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskuterer
og problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgaven
stilles af den kursusansvarlige senest ved. 5. kursusgang.

Prøveform

Opgaven afleveres senest en uge efter kursets afslutning.
Opgaven må have et maksimalt omfang på 26.400 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Omprøve: Omprøven følger de samme bestemmelser som den ordinære
eksamen. Der gives 14 dage til besvarelsen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Specialiseringskursus med mundtlig prøve

Oversættelse af titel

Advanced study course with oral examination

Seneste ændring

1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Valgkursus
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ECTS-normering

10
ECTS
Viden
• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for politisk og forvaltningsmæssige
problemstillinger med betydning for cross-border perspektivet.
• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Færdigheder
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.
Kompetencer
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante
problemstillinger inden for kursets tema.
• Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne
prioritere og strukturere tid og stof.
• Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
politiske og administrative problemstillinger med et crossborder perspektiv.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle
problemstillinger.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.

Forudsætning for deltagelse

Ingen.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Ingen.

41

Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i pensum

Prøveform

Prøven har en samlet varighed på 60 minutter fordelt på ca. 30 minutters
forberedelsestid (inkl. tiden til at trække spørgsmål) og ca. 30 minutters
mundtlig eksamination inklusiv votering. Ved prøvens begyndelse
trækker den studerende 2 spørgsmål. De 2 spørgsmål danner
udgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efter
forberedelsestiden præsenterer og diskuterer spørgsmålene på baggrund
af pensum.
Der kan ved eksaminationen spørges ind til hele kursets pensum.
Omprøve:
Omprøven har den samme form som den ordinære prøve.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel.

Hjælpemidler til eksamen

Alle hjælpemidler er tilladt i forberedelseslokalet. I eksamenslokalet er
alene noter skrevet i forberedelsestiden tilladt.

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Specialiseringskursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced study course with portfolio

Seneste ændring

pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden
• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige
problemstillinger med betydning for cross-border perspektivet.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Færdigheder
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.

42

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Færdighed i at kunne formidle viden til både fagfæller og ikke
specialister.
Kompetencer
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Kompetence til skriftlige at sammenfatte det væsentlige fra en
tekst og sætte tekstens indhold i relation til et overordnet
tema.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger med
betydning for cross-border perspektivet.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.

Undervisnings- og arbejdsform

Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i
løbet af kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden
feedback på. Antal opgaver fastsættes af kursusansvarlig og
studieleder, og godkendes af studienævnet før kurset udbydes.
Datoerne for aflevering fastsættes af kursusansvarlige senest 2
uger før kursusstart, og kommunikeres til kursusdeltagerne.
Beskrivelsen af hvad hver opgave skal indeholde skal oplyses
senest 2 uger før dens afleveringsdato.
Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne
løbende, for at deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel.
En del af portfolioen kan således indeholde elementer, som
knytter sig til undervisningen og de løbende afleveringer, som fx
feedback.

Prøveform

1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolioen, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor og 24.000 – 48.000 tegn inkl. mellemrum

43

(tilsvarende 10-20 normal sider). Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg. Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én
samlet karakter for portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio, hvis
specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og meldes ud til
den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato. Der gives 3 uger til
besvarelsen. Der gælder de samme omfangsbestemmelser, som ved
ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Specialiseringskursus med portfolio og obligatoriske
præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced study course with portfolio and mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10
ECTS
Viden
• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige
problemstillinger med betydning for cross-border perspektivet.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Færdigheder
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
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• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Færdighed i at kunne formidle viden til både fagfæller og ikke
specialister.
Kompetencer
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Kompetence til skriftlige at sammenfatte det væsentlige fra en
tekst og sætte tekstens indhold i relation til et overordnet tema
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger med
betydning for cross-border perspektivet.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.
Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som
gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og
ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.Der
fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal afleveres i løbet af
kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden feedback
på. Antal opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder, og
godkendes af studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for
aflevering fastsættes af kursusansvarlige senest 2 uger før
kursusstart, og kommunikeres til kursusdeltagerne. Beskrivelsen
af hvad hver opgave skal indeholde skal oplyses senest 2 uger før
dens afleveringsdato.

Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne
løbende, for at deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel.
En del af portfolioen kan således indeholde elementer, som
knytter sig til undervisningen og de løbende afleveringer, som fx
feedback.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning
for at gå til eksamen, at den studerende har afholdt to præsentationer i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.
Prøveform
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1 uge efter afslutningen af kurset afleveres portfolio, som består af et
samlet sæt af de skriftlige opgaver. Det samlede antal anslag for
portfolioen skal ligge indenfor og 24.000 – 48.000 tegn (tilsvarende 10-20
normal sider). Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Portfolioen bedømmes på 7-trins skala. Der gives én samlet
karakter for portfolioen.
Omprøve: Der sættes en ny dato for indlevering af en portfolio,
hvis specifikke indhold fastsættes af den kursusansvarlige, og
meldes ud til den studerende mindst 3 uger før afleveringsdato.
Der gives 3 uger til besvarelsen. Der gælder de samme
omfangsbestemmelser, som ved ordinær eksamen.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Specialiseringskursus med skriftlige opgaver

Oversættelse af titel

Advanced study course with written assignments

Seneste ændring

pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS
Viden
• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige
problemstillinger med betydning for cross-border perspektivet.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Færdigheder
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
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• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige
tidshorisonter.
Kompetencer
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante
problemstillinger inden for kursets tema.
• Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne
prioritere og strukturere tid og stof.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
politiske og administrative problemstillinger med et crossborder perspektiv.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle
problemstillinger.

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.
Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en
besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.
Prøven består af to dele:
1. Den første delopgave er en besvarelse af et spørgsmål, som
udleveres ved kursusstart af den kursusansvarlige. Besvarelsen
må have et maksimalt omfang på 14.400 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen afleveres i forbindelse
med sidste kursusgang.

Prøveform

2. Den anden delopgave er en 48-timers opgave. 48-timers opgaven
udleveres efter sidste kursusgang. 48-timers opgaven må have et
maksimalt omfang på 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv
eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
Opgaverne afvises fra eksamen, hvis én eller begge opgaver overstiger
det maksimale omfangskrav. Der gives én samlet karakter. De to
delopgaver vægter ligeligt ved bedømmelsen. Manglende rettidig
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aflevering af den første delopgave medfører, at den studerende ikke kan
deltage i 48-timers prøven, og at den studerende trækkes for et
eksamensforsøg.
Omprøve:
Den studerende skal aflevere første delopgave senest 2 uger efter
kursets afslutning. Tidligere besvarelser kan ikke genanvendes, og nye
spørgsmål kan forekomme.
Den anden delopgave er en 48-timers skriftlig hjemmeopgave og foregår
i reeksamensperioden.

Omprøven følger herudover de samme omfangskrav som ved den
ordinære eksamen.
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve.

Hjælpemidler til eksamen

Alle

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

Én bedømmer (Ingen)

Titel

Projekt 2

Oversættelse af titel

Project 2

Seneste ændring

Pr. 1. september 2018

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS
Viden
• Viden i dybden om den problemstilling inden for IPAPs
genstandsfelt, som de studerende har valgt at skrive projektet
om.
• Overblik over de væsentligste teoretiske positioner og
empiriske forhold på det specifikke genstandsfelt projektet
behandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Færdigheder
• Arbejde problemorienteret med en faglig relevant
problemstilling.
• Kunne formulere en præcis problemformulering og i
forlængelse heraf vælge og reflektere over relevant teori,
metode, analysedesign og empiri.
• Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nødvendige
empiri og gennemføre en grundig analyse, hvor det teoretiske
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begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets
genstandsfelt og i overensstemmelse med projektets
problemstilling og design.
• Drage relevante og velbegrundede konklusioner på baggrund
af projektets analyse.
• Formidle overblik over væsentlige teoretiske positioner og
empiriske forhold på et givent genstandsfelt til fagfæller.
Kompetencer
• Formå at bidrage konstruktivt til udarbejdelse af projektet,
herunder selvstændigt at planlægge og styre arbejdsprocessen.
• Ansvar for egen faglig udvikling.
• Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt.

(enkeltmandsgrupper kræver dispensation fra studielederen)Fagprojekt
2 består af de studerendes eget dybdegående arbejde med en selvvalgt
problemorienteret problemstilling, der munder ud i udarbejdelsen af et
projekt. Projektet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende, der vejledes af
en underviser.
Det færdige projekt skal indeholde
• Et resumé (executive summary) der må have et maksimalt
omfang på 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene
er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer
og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Skal
forholde sig til projektets indhold og til de væsentligste
punkter, en læser bør særlig være opmærksom på.
• En hoveddel.
Overordnet indhold

1 studerende mindst 49.500 og højst 66.000 antal tegn
2 studerende mindst 76.500 og højst 102.000 antal tegn
3 studerende mindst 99.000 og højst 132.000 antal tegn
4 studerende mindst 117.000 og højst 156.000 antal tegn
5 studerende mindst 130.500 og højst 174.000 antal tegn
(Enkeltmandsgrupper kræver dispensation fra studielederen)

Litteraturen til projektet består af i alt 1300 sider, der udvælges af de
studerende i gruppen i samarbejde med vejleder.

Undervisnings- og arbejdsform
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Læringen foregår primært i studenterstyrede projektgrupper, der
udarbejder fagprojektet under vejledning af en underviser. Foreløbige
projekter præsenteres og diskuteres i en midtvejsevaluering, hvor de
studerende præsenterer sine egne projekter og giver feedback på
medstuderendes projekter (peer review).
Projektet udarbejdes i grupper á 2-5 studerende. Projektarbejdet
bedømmes ved en mundtlig prøve.

Forudsætning for deltagelse

Ingen forudsætninger

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Afleveres det skriftlige projekt ikke, kan den/de studerende ikke gå til
mundtlig eksamen.

Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved
eksaminationen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport.
Eksaminator og censor kan spørge ind til og ønske diskussion af alle
projektets delelementer.
Prøveform
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten
og den mundtlige præstation.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve

Hjælpemidler til eksamen

Noter, handouts og præsentationsudstyr

Bedømmelse

7-trins-skalaen

Censur

En bedømmer og en medbedømmer (Intern)

Titel

Projektorienteret praktikforløb på 30 ECTS

Seneste ændring

01.02.2019

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

30
ECTS
Viden
• Viden i bredden om væsentlige forhold inden for praktikstedets
aktiviteter og genstandsfelt.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden i dybden om de særlige aspekter, som den studerende
har valgt at skrive projektet om inden for praktikstedets
aktiviteter og genstandsfelt.
• Viden om dynamikker og hverdag på en arbejdsplads
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• Overblik over de væsentligste teoretiske positioner og
empiriske forhold på det specifikke genstandsfelt det
praktikorienterede projektet behandler
Færdigheder
• Arbejde problemorienteret med en faglig relevant
problemstilling inden for praktikstedets aktiviteter og
genstandsfelt.
• Kunne formulere en præcis problemformulering og i
forlængelse heraf vælge og reflektere over relevant teori,
metode, analysedesign og empiri
• Mestre den valgte metodiske tilgang, indhente den nødvendige
empiri og gennemføre en grundig analyse, hvor det teoretiske
begrebsapparat anvendes systematisk i forhold til projektets
genstandsfelt og i overensstemmelse med projektets
problemstilling og design
• Drage relevante og velbegrundede konklusioner på baggrund
af projektets analyse
Kompetencer
• Formå at tage ansvar for udarbejdelse af praktikprojektet,
herunder selvstændigt at planlægge og styre arbejdsprocessen
• Ansvar for egen faglig udvikling
• Ansvar for at agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en
arbejdsplads

Overordnet indhold

Læringen i praktikforløbet foregår ved en blanding af praktisk arbejde,
refleksioner over mødet mellem teori og praksis og ved den selvstændige
udarbejdelse af praktikprojektet. Udarbejdelsen af praktikprojektet sker
under vejledning fra en praktikvejleder.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den
praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at
arbejdsopgaverhos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor
universitetet gennemføres.

Undervisnings- og arbejdsform

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det
påbegyndes. Det forventes, at semesterets arbejdsindsats fordeles med ¾
til praktikstedet og ¼ til universitetet (svarer til ca. 540-600 timer hos
praktikværten og ca. 200 timer til universitetet). Praktikantens
hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for Forvaltnings
genstandsfelt.
Forpligtigelser undervejs i praktikforløbet
Foruden arbejdet hos praktikværten har den studerende en række
forpligtigelser og arbejdsopgaver rettet til universitetet. De løbende
forpligtigelser tilskynder til refleksioner over mødet mellem teori,
metode, faglige redskaber og praksis samt over praktikkens bidrag til
den studerendes kompetenceudvikling. Det endelige praktikprojekt giver
mulighed for, at den studerende behandler et selvvalgt tema relateret til
praktikforløbet.
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Løbende forpligtelser:

1. Indlevering af midtvejsrapport inden 7. uge af praktikopholdets
begyndelse. Midtvejsrapporten skal indeholde:

• Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides
beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale
problemstillinger disse adresserer samt den studerendes
daglige opgaver i organisationen og én sides refleksion over,
hvilke faglige teorier og metoder, der har været særligt
relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten.
• Forslag til praktikprojektets problemfelt og
problemformulering (maksimalt 4.800 antal tegn inkl.
mellemrum) Udkast til praktikprojektets struktur (teori,
metode, empiri, analyse)
• Forslag til minimum 650 sider af praktikprojektets samlede
litteratur på 1.300 sider.

2. Indlevering af udkast til projektrapport inden 13. praktikuge. Udkastet
skal have et omfang på minimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.

• Praktikprojektets problemfelt, problemformulering og struktur
(indholdsfortegnelsen)
• Udkast til teori og metode afsnit
• Et outline af projektets empiriske analyse

De løbende forpligtigelser indgår som en del af vejledningen og
afleveres til vejleder under praktikforløbet.

Den studerende skal leve op til alle de løbende forpligtigelser:aflevering
af midtvejsrapport, rapportudkast ogpraktikrapport. Afleveres de
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
skriftlige opgaver ikke, kan denstuderende ikke gå til mundtlig eksamen
og regnes dermedsom udeblevet.

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i praktikprojekt. Det
færdige praktikprojekt, der udarbejdes individuelt, skal indeholde:

Prøveform

• Et Executive summary, der må have et maksimalt omfang på
4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg. Skal forholde sig til projektets
indhold og til de væsentlige punkter, en læser særligt bør være
opmærksom på.
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• En hoveddel; herunder et obligatorisk litteraturreview, der
giver en oversigt over den nyeste forskning inden for det
område praktikprojektet behandler (state of the artlitteratureview)
Litteraturen til projektet består af i alt 1.300 sider, der udvælges af den
studerende i samarbejde med vejleder.
Projektet skal have et omfang p. minimum 45.600 antal tegn inkl.
mellemrum og m. have et omfang p. maksimalt 60.000 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
Den mundtlige eksamen varer 30 minutter inklusiv votering.
Bedømmelse: bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
projektrapporten og den mundtlige prøve. Der gives en samlet karakter.
Praktikprojektet og refleksionerne kan være på engelsk, hvis
praktikforløbet har været gennemført hos en praktikvært, hvor
arbejdssproget er engelsk, eller som har hjemme i udlandet.

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen

Ingen
7-trins-skalaen

Bedømmelse
Intern
Censur

4.4 4. semester - specialet
Specialet skrives inden for uddannelsens fagområde.
Specialet er normeret til 30 ECTS.
Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende
opgaveformuleringen for specialet. Specialet skal være ledsaget af et resumé på et fremmedsprog. Hvis specialet er
skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk.
Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Viden
• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og forståelse af og refleksion over egen
specialeundersøgelses placering i det faglige felt
• Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe som specialet henvender sig til.
Færdigheder
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• Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset,
faglig og relevant problemstilling
• Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger
• Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder
• Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation
• Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på en akademisk
målgruppe
•
Kompetencer
• Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk
undersøgelses- og skriveproces
• Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering
•
Specialet udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-6 studerende. De studerende modtager i løbet af specialearbejdet
vejledning i et omfang, der er fastsat af Studienævnet, og der afholdes et specialeseminar.
Omfangskrav til specialet:

1 person: Specialet skal have et omfang på minimum 144.000 antal tegn inkl. mellemrum og må maksimalt have et
omfang på 192.000 antal tegn inkl. mellemrum.
2 eller flere deltagere: Specialet skal have et omfang på minimum 192.000 antal tegn inkl. mellemrum og må maksimalt
have et omfang på 240.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Specialer, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
Omfangskravene er inklusive mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Ved bedømmelsen af specialet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og
formuleringsevne. Stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen med vægten 10%. Studienævnet kan dispensere
herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse - medmindre stave- og
formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.
Resumeet skal indgå i specialebedømmelsen med vægten 5%.
Bedømmelsesformen for specialet er

Studienævnet kan efter universitetets regler fastsætte, at én af følgende bedømmelsesformer altid anvendes – eller – at
den studerende kan vælge bedømmelsesformen.
• Bedømmelse udelukkende på grundlag af specialet, jf. dog nedenfor om ikke individualiserede
gruppespecialer
ELLER
• Samlet bedømmelse af specialet og en mundtlig prøve.
Nedenfor beskrives de generelle krav vedrørende disse to prøveformer. Studienævnets valg af prøveform fremgår i et
efterfølgende afsnit.
Skriftlig prøve
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved aflevering, hvis én eller flere studerende i gruppen ønsker
og har mulighed for at få specialet bedømt udelukkende på grundlag af specialet. Individualiseringen skal være reel og
vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé på dansk og
fremmedsprog bør være omfattet af fællesansvar.
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Hvis specialet ikke er tilstrækkeligt individualiseret, skal der i stedet afholdes en mundtlig specialeprøve, der tager
udgangspunkt i specialet. Bedømmelsen foretages da som en samlet bedømmelse af specialet og den mundtlige prøve.
Studerende, der har arbejdet så meget sammen om et speciale, at det reelt ikke kan individualiseres, skal tilmelde sig en
mundtlig specialeprøve.
Mundtlig prøve
Prøven er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet specialet alene eller har anmodet om individuel prøve.
Øvrige specialeprøver afholdes som gruppeprøve for deltagerne i specialearbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes speciale. Under eksamen er der mulighed for, at hver studerende
mundtligt kan præsentere et kort oplæg. Eksaminationen foregår derudover som en samtale mellem studerende,
eksaminator og censor. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i hele specialet. Der foretages en
individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af specialet og den mundtlige præstation.
Under prøven afsættes maks. 10 minutter pr. studerende til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i specialet.
Prøven forløber derudover som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og censor under ledelse af
eksaminator. Under samtalen skal det sikres at alle eksaminander på lige vilkår får mulighed for at demonstrere deres
kendskab til det fælles speciale og for at vise deres faglige niveau i relation til bedømmelseskriterierne. De studerende
eksamineres med udgangspunkt i hele specialet og på en måde så individuel bedømmelse er mulig.
De(n) studerende kan til den mundtlige eksamen medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse,
enten i printet form eller i digital form præsenteret på egen computer. Den skriftlige disposition må højst være på 2.400
tegn og skal ikke indleveres på forhånd. Medbringer eksaminanden en printet skriftlig disposition, skal kopier af denne
ved eksaminationens begyndelse afleveres til begge bedømmere. Derudover kan de(n) studerende medbringe andet
præsentationsmateriale, så som et produkt, enten i fysisk form, eller i digital form præsenteret på egen computer.
Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor. De studerende eksamineres
med udgangspunkt i hele specialet og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Som udgangspunkt for
eksaminationen fremlægger hvert gruppemedlem et oplæg på 3-5 minutters varighed om et afgrænset tema i relation
til projektarbejdet.
Studienævnets valg af bedømmelsesform
Studienævnet har valgt, at prøveformen er: en samlet bedømmelse af specialet og en mundtlig prøve eller en skriftlig
prøve afhængig af den studerendes valg
Specialet bedømmes efter 7-trins-skalaen med ekstern censur.

5. Generelle bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Tilmeldings- og
eksamensordning, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen m.v.. Regler for klager over eksamener
og anden bedømmelse findes i Eksamensbekendtgørelsen. Se RUC's regelsamling.

5.1 Tilmelding/framelding og omprøve
Regler om tilmelding, framelding og omprøve - og evt. dispensationsmuligheder – er fastsat i Universitetets Tilmeldingsog eksamensordning, der findes på RUCs regelsamling.

5.2 Særlige prøvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse når
universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en
forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.
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5.3 Faglige udvælgelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Pladserne fyldes op efter ”først til mølle princippet”. Studerende, som skal tage kurset er sikret plads.

6. Dispensation og klageadgang
6.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.

6.2 Klageadgang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan herudover indbringes for et meritankenævn,
når klagen vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i
universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan herudover indbringes for Kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf.
lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

7. Godkendelse
7.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Samfundsstudier den 26. oktober 2017

Drøftet med censorformandskab den 7. september 2017

7.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 15. maj 2018

7.3 Overgangsregler
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