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Politik og 
Forvaltning

Vil du være med til at sikre et  
velfungerende og demokratisk samfund? 
På kandidatuddannelsen i Politik og  
Forvaltning giver vi dig værktøjer til at 
gøre en forskel i statens og samfundets 
maskinrum. 

Vores samfund er afhængig af velfungerende 
private, offentlige og civile organisationer og 
af handlekraftige politiske institutioner. På 
kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning 
arbejder vi med værktøjer, der kan understøt-
te fremtidens demokrati og velfærd.
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Politik og 
Forvaltning Faglig profil

Politik og Forvaltning er en tværfaglig 
samfundsfaglig uddannelse baseret på 
politologi, forvaltning, jura, sociologi og 
økonomi. Gennem uddannelsen lærer du 
om værdier, love og regler, organisation og 
magtforhold i det politiske system, og du 
undersøger, hvordan politisk-administra-
tive aktører, processer og organisationer 
håndterer samfundsproblemer i samspil 
med virksomheder, interesseorganisati-
oner og civilsamfundet. Vi beskæftiger os 
med temaer som politisk repræsentation, 
medborgerindflydelse, politisk lederskab, 
mediernes rolle i politik og holdnings-
dannelse, embedsværk og organisation, 
velfærdsstaten, policy-udvikling og evalu-
ering på lokalt, nationalt og internationalt 
niveau.  

Som studerende lærer du forskellige til-
gange og teoriers styrker og svagheder, 
og du får stærke analytiske, metodiske og 
formidlingsmæssige kompetencer. Du lærer 
både forskningsmetoder som fx interviews, 
surveys, dokumentanalyse, observation og 
eksperimenter, og praksismetoder som fx 
konflikthåndtering, juridisk sagsbehandling, 
økonomistyring og projektledelse. Vi klæder 
dig på til at varetage opgaver som at under-
støtte politikudvikling og strategisk ledelse, 
gennemføre analyse- og evalueringsopgaver, 
lede og facilitere udviklingsprojekter, bistå 
implementeringsprocesser og medvirke til 
samarbejde med borgere, virksomheder og 
civilsamfund. 

Via valgkurser og i projektarbejdet får du rig 
mulighed for at fokusere på de emner, der 
optager dig mest, og dermed få en selvstæn-
dig uddannelsesprofil indenfor politik og 
forvaltning. Du træner i at tilrettelægge selv-
stændige projekter, arbejde i teams, indsamle 
og analysere empiri, koble teori til praksis og 
formidle dine resultater – alt sammen kompe-
tencer, der gør dig eftertragtet på det arbejds-
marked, der venter dig efter uddannelsen. 
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Specialisér dig
 
På kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning kan du vælge at specialisere dig inden for:

Demokrati, interessevaretagelse og politisk
kommunikation 

hvor fokus er på politiske teorier, ideologier og faktiske magtforhold i og på tværs 
af politik, forvaltning og medier i udviklede demokratier og internationale organi-
sationer – fx EU, regeringer, forvaltninger, parlamenter, politiske partier og vælgere, 
interesseorganisationer, medier og borgere.

 
Organisation, styring og ledelse 
 
hvor fokus er på de organisatoriske og styringsmæssige rammer, herunder internati-
onale vilkår, som offentlig ledelse foregår under – i lyset af blandt andet stigende for-
ventninger fra borgerne, komplekse samfundsproblemer, ressourceknaphed, globale 
udfordringer og ønsker om at inddrage borgerne, det omkringliggende samfund og 
undertiden europæiske eller globale samarbejdspartnere i serviceproduktion og 
offentlig styring.

 
Velfærdsstat og samfund 
 
hvor fokus er på de politiske og administrative udfordringer for velfærdsstaten, drevet 
af blandt andet globalisering, demografiske, sociale, og økonomiske forandringer 
samt politiske kampe, der udspiller sig forskelligt over tid og sted. 

Du har også mulighed for selv sammensætte din uddannelse mere bredt inden for Politik og 
Forvaltning.
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Din hverdag på studiet

Du bliver en del af et aktivt og ambitiøst studiemiljø, 
hvor vi mødes i vores fælles interesse for politik i alle 
former. Vi har tradition for tæt kontakt mellem stude-
rende og undervisere, både når vi arbejder sammen i 
kurser og projekter, og når vi afholder faglige og sociale 
arrangementer, hvor vi fx inviterer politikere, medie-
folk, embedsmænd og debattører til at gøre os klogere 
på tidens samtaleemner. Du vil opleve, at jo mere du 
engagerer dig, des rigere bliver dit faglige og sociale 
netværk. Husk at dine studiekammerater ofte er dit 
første faglige netværk.        
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Studieforløb ! Bemærk: Dette er et eksempel på et anbefalet studieforløb.  
Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlandsophold 
kan variere for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Policy og politik i et 
moderne demokrati

[Kursus]

10 ECTS

Specialiserings- 
kursus

[Valgkursus]

10 ECTS

Vælg A eller B 

A
Specialiseringskursus

[Valgkursus]

10 ECTS

Videregående  
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS

Projekt eller praktik
Vælg én af  

3 muligheder:
- Formidlingsprojekt

- Undersøgelses- 
projekt

- Projektorienteret 
praktikforløb

15 ECTS

eller

B
Projektorienteret 

praktikforløb
30 ECTS

Speciale
30 ECTS

Specialiserings- 
kursus
10 ECTS

Videregående  
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS

Formidlingsprojekt 
eller  

Undersøgelsesprojekt
15 ECTS

Praktisk statistik 
[Videregående  
metodekursus]

5 ECTS

Offentlig økonomi: 
Teori og metode 

[Videregående  
metodekursus]

5 ECTS
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1.
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

Alle på Politik og 
Forvaltning starter 
med det obligatori-
ske kursus ’Policy og 
politik i et moderne 
demokrati’. Kurset 
giver indsigt i, hvor-
dan politik udvikles 
og praktiseres i et 
moderne demokrati 
illustreret ved ud-
valgte policy områ-
der. Du lærer også at 
skrive korte notater, 
der sammenfatter 
problemstillinger og 
løsninger på et po-
licyområde. Alt efter 
din baggrund har du 
et eller to obligato-
riske metodekurser, 
eller du vælger frit 
et eller to metode-
kurser blandt de 
udbudte. Alle vælger 
desuden frit et spe-
cialiseringskursus. 

På dit andet seme-
ster styrker du din 
faglige og metodi-
ske specialisering 
gennem et valgfrit 
specialiseringskur-
sus og et metodekur-
sus. Samtidig skal du 
og dit projektteam 
nu prøve kræfter med 
projektarbejdsfor-
men, da du skal væl-
ge at skrive enten et 
undersøgelsespro-
jekt eller et formid-
lingsprojekt. Projek-
tarbejdet lærer dig 
at anvende teorier 
og metoder i praksis 
og at samarbejde 
med dit projekt-
team om at skabe 
et fælles produkt. 
Samtidig trænes du i 
at disponere din tid, 
at give og modtage 
fagfællekritik og at 
formidle et kom-
plekst stofområde 
både skriftlig og 
mundtlig.

Dit tredje semester 
giver dig flere mulig-
heder: Du kan vælge 
at fortsætte din fagli-
ge og metodiske pro-
filering gennem et 
specialiseringskur-
sus, et metodekursus 
og projektarbejde i 
form af formidlings- 
eller undersøgel-
sesprojektet. Du 
kan også vælge at 
tage i praktik enten i 
hele semesteret (30 
ECTS) eller som en 
deltidspraktik (15 
ECTS). Vælger du del-
tidspraktikken, skal 
du samtidig følge et 
specialiserings- og 
et metodekursus.  

Fjerde semester er 
dedikeret fuldt ud til 
dit speciale. Specia-
let skal tilvejebringe 
ny viden eller kaste 
nyt lys over en pro-
blemstilling inden 
for en af det tre fag-
lige profiler. Du kan 
skrive specialet med 
andre medstude-
rende eller alene og 
gerne i samarbejde 
med en virksomhed, 
organisation eller 
forvaltning. Skri-
ver du specialet i 
samarbejde med en 
ekstern partner kan 
du aftale, hvordan 
resultaterne må 
bruges efterfølgen-
de. Specialeproces-
sen understøttes 
af workshops og 
selvfølgelig af vej-
ledningen.



   8    KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG FORVALTNING     

Studieform
 
Igennem din uddannelse får du mulighed for at tilrettelægge din egen individuelle uddannel-
sesprofil og din egen selvstændige specialisering i overensstemmelse med ideen bag den 
problemorienterede, tværvidenskabelige og projektorienterede undervisningsform på Roskilde 
Universitet.

Studieformen er en kombination af

• Problemorienteret projektgruppearbejde

• Kurser, der er organiseret som undervisning i mindre hold, hvor der arbejdes aktivt med 
teorier, metoder og problemstillinger i et samspil mellem underviser og studerende

Projektarbejdet og vejledning vægtes højt på Roskilde Universitet. Der lægges også vægt på, at 
du selv får erfaring med produktionen og bearbejdning af empiri samt den praktiske anvendel-
se af teori og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulighed for projektorienterede praktikforløb og/eller  
meritgivende studier på andre universiteter i ind- og udland.

50 %
kurser

50 %
projektarbejde

Brug din teori i  
praksis på  

en problemstilling

Din teoretiske  
værktøjskasse
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Hvem kan stilles til ansvar? En analyse 
af forholdet mellem topembedsmænd 
og ministre i lyset af sagen om ’barne-
brude’ og ’minksagen’

 
(Hvordan) udfordrer den stigende 
tendens til tilkøb af privat velfærd 
(fx private sundhedsforsikringer og 
privatfinansierede omsorgsløsninger) 
den universelle velfærdsmodel?

 
Konflikt, dialog og den deliberative de-
mokratitradition i danske kommuner: 
Hvad er den politisk-administrative 
ledelses rolle?

 
Uberisering af samfundet: Plat-
formsarbejdets udfordringer og et 
EU-arbejdstagerbegreb som mulig 
løsning?

Hvordan kan Confidence-Building 
Measures bidrage til at deeskalere 
de sikkerhedspolitiske spændinger i 
det Sydkinesiske Hav og i Arktisk? - Et 
komparativt casestudie.

 
Hvordan har afbureaukratiseringsar-
bejdet i Roskilde Kommune påvirket 
borgernes oplevelse af kommunale 
services?

 
Privilegeret pluralisme, magt og ind-
flydelse: Varetagelse af interesser via 
adgang til medie-, politik- og forvalt-
ningsarenaer

Vores studerende skriver fx
projekter om:
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Fuldmægtig i Undervisningsministeri-
et, med fokus på lovimplementering

Analytiker i Danmarks Statistik, med 
fokus på statistiske analyser

Politisk rådgiver i KL, med fokus på 
fælles kommunal interessevaretagelse 

Konsulent hos Deloitte, med fokus på 
strategisk rådgivning af kunder

Sekretariatsleder i Operation Dags-
værk, med fokus på drift og udvikling af 
dagsværksdagen

Projektleder i Københavns Kommune, 
med fokus på borgerinddragelse og 
høringsprocesser

Karriere
 
Som kandidat i Politik og Forvaltning kan du gøre en forskel i alle typer virksomheder, der arbej-
der politisk i bredeste forstand. Du kan sætte rammerne for fremtidens forvaltning i ministerier 
og styrelser, regioner og kommuner, og du kan arbejde med interessevaretagelse i f.eks. konsu-
lentvirksomheder, tænketanke, erhvervsorganisationer, faglige organisationer, NGO’er osv. 

Vores kandidater får ofte opgaver inden for styring, ledelse, administration, analyse, rådgivning 
og udvikling. Opgaverne spænder vidt, lige fra at forberede beslutningsgrundlag (lave data-
analyser, fremstille ledelsesinformation og rådgive om strategiske beslutninger), koordinere 
projekter og indsatser (sikre fremdrift, arbejde med organisation og ledelse) og til at implemen-
tere og evaluere politiske beslutninger.

Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Eksempler på ansættelser er blandt andet:
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Politik og  
Forvaltning, hvis...

Du vil forstå mekanismerne i 
statens og samfundets  
maskinrum

Du vil lære at tilrettelægge 
projekter, arbejde i teams og 
formidle din viden under  
studiet

Du vil kunne følge dine  
interesser og skabe din egen 
faglige profil



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Politik og  
Forvaltning på Roskilde  
Universitet her:

ruc.dk/kandidat/ 
politik-og-forvaltning

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Politik og Forvaltning:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424
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