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1 Forord 
 
Denne studieordning for uddannelsen professionsbachelor i offentlig administration er udarbejdet efter ret-

ningslinjerne i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration, BEK nr. 660 

af 28/06/19. 

 

Uddannelsen tilrettelægges i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig ad-

ministration, BEK nr. 660 af 28/06/19 samt de aktuelle bestemmelser, der som relevant regelgrundlag knytter 

sig hertil. 

 

Dimittenden er berettiget til betegnelsen "Professionsbachelor i offentlig administration". Den engelsksprogede 

titulatur er "Bachelor of Public Administration". Den daglige titulatur er ”Administrationsbachelor”. 

 

Denne studieordning er opdelt i en fællesdel og en institutionsdel. 

 

Fællesdelen gælder for alle udbydere af uddannelsen professionsbachelor i offentlig administration i Danmark. 

 
Institutionsdelen gælder for studerende indskrevet på Københavns Professionshøjskole. 

2 Fællesdel 
 

2.1 Formål 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration er at kvalificere den uddannede til 

selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og 

udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offent-

lige sektor. 

 

2.2 Varighed og ECTS-point 

Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er en fuldtidsuddannelse og er normeret til 210 

ECTS-point. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point) og svarer 

til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.  

Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er normeret til 3½ studenterårsværk. Arbejdsbelast-

ningen omfatter således aktiviteter initieret af undervisere, aktiviteter initieret af studerende samt skema- og 

ikke skemalagte aktiviteter. 
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2.3 Indhold og struktur 

Uddannelsen består af: 

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 100 ECTS-point. 

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point. 

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 60 ECTS-

point, hvoraf den studerende skal vælge: 

a. 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement 

b. 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddan-

nelse. 

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point. 

 
Den studerende kan vælge at tage valgfrie uddannelseselementer ved andre udbydere af uddannelsen professi-

onsbachelor i offentlig administration, ved andre nationale eller internationale uddannelser. 

 

Uddannelsesinstitutionen tilbyder de studerende rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen. 

Herunder bl.a. om den studerendes muligheder for sammensætning af valgfrie uddannelseselementer under 

hensyntagen til den studerendes ønskede faglige profil og til arbejdsmarkedets behov. 

 

Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter nærmere kriterier for oprettelse og samlæsning af hold. 

 

 

Institutionsdel 

 

Kriterier for oprettelse af hold til valgmoduler: 

Hold oprettes ved minimum 20 tilmeldte studerende. 
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2.3.1 Semester, moduler og prøver 

Uddannelsens struktur fremgår af modellen nedenfor: 

Semester Modul 1. – 3. semester (90 ECTS-point) ECTS-point Prøve 

1 1 Politik og samfund 15 Intern* 

2 Administration i politisk styrede organisationer 15 Intern* 

2 3 Retlige rammer for offentlig administration 15 Ekstern* 

4 Offentlig økonomi og budgetlægning 15 Intern* 

3 5 Metoder til opgaveløsning i offentlig administration 15 Ekstern 

6 Styring og udvikling i den offentlige sektor 15 Ekstern 

Semester Modul 4.-5. semester (60 ECTS-point)  ECTS-point Prøve 

4 7 Valgmodul  

(fremgår af studieordningens institutionsdel) 

15 Intern 

8 Valgmodul  

(fremgår af studieordningens institutionsdel) 

15 Intern / Eks-

tern** 

5 9 Valgmodul  

(fremgår af studieordningens institutionsdel) 

15 Intern 

10 Valgmodul  

(fremgår af studieordningens institutionsdel) 

15 Intern / Eks-

tern** 

Semester Modul 6.-7. semester (60 ECTS-point) ECTS-point Prøve 

6 11 Praktik 30 Intern 

7 12 Administrationsfaglighed, viden og metoder 10 Intern 

13 Bachelorprojekt 20 Ekstern 

 

 ECTS-point i alt  210  

* 1. årsprøven udgøres af de fire modulprøver på 1. studieår (1.-2. semester). ** Modul ultimo efterår udprø-

ves med ekstern censur svarende til modul 10 for studerende med sommerstudiestart og modul 8 for studerende 

med vinterstudiestart. 
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2.3.2 Sammenhæng mellem moduler og kerneområder 

Kerneområderne beskriver og konstituerer uddannelsens mål og erhvervssigte. Se yderligere beskrivelse i afsnit 

2.5 i denne studieordning:  

 

 

Kerneområder  

Kerneområderne tager udgangspunkt i administrationsbachelorens professionskompetencer   

 

Administration  

Sagsbehandling, digi-

tal forvaltning og op-

gaveløsning 

Borger og demokrati 

Demokratiudvikling og 

borgerinvolvering 

Politik og Policy  

Forberedelse, udmønt-

ning og styring af poli-

tiske beslutninger 

Kvalitet og innovation 

Innovativ opgaveløsning 
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Kerneområderne dækker uddannelsens obligatoriske moduler: 

 

Moduler 

 

 

Kerneområder 

 

 

 

 

 Administration 

 

Borger og  

demokrati 

Politik og  

Policy 

Kvalitet og inno-

vation  

1: Politik og samfund 

 

X X X  

2: Administration i poli-

tisk styrede organisatio-

ner 

 

X  X  

3: Retlige rammer for 

offentlig administration 

 

X X X  

4: Offentlig økonomi og 

budgetlægning 

 

X  X  

5:Metoder til opgaveløs-

ning i offentlig admini-

stration 

 

X  X X 

6: Styring og udvikling i 

den offentlige sektor 

 

 X X X 

11: Praktik 

 

(X)* (X)* (X)* (X)* 

12: Vidensformer i 

praksis 

 

X X  X 

13: Bachelorprojekt 

 

(X)* (X)* (X)* (X)* 

ECTS-point 

 

40-90 

ECTS-point 

10-60 

ECTS-point 

30-80 

ECTS-point 

20-70 

ECTS-point 

* Afhænger af den konkrete praktik og valg af problemstilling i bachelorprojektet. 

Uddannelsens obligatoriske moduler er konstituerende for uddannelsens kerneområder og dækker i alt 

100 ECTS-point.  

De valgfrie moduler relaterer sig bredt til uddannelsens kerneområder og svarer til 60 ECTS-point. 
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2.3.3 Generelle forhold 

Uddannelsen er praksisnær, professionsrettet samt forsknings- og udviklingsbaseret. Modulerne i uddannelsen 

er professionsfaglige og praksisorienterede. Uddannelsens moduler inddrager viden om teknologisk udvikling, 

miljømæssige problemstillinger, samspillet mellem forskellige kulturformer samt internationale forhold og per-

spektiver. Ved siden af de specifikke faglige læringsmål for det enkelte modul arbejdes der med, at de stude-

rende opnår progression i følgende personlige og studiemæssige kompetencer: 

 Studietekniske kompetencer 

 Digitale kompetencer 

 Handlekompetencer 

 Entreprenante kompetencer 

 Samarbejdskompetencer 
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2.4 Moduler 

2.4.1 Modul 1: Politik og samfund 
 
Studievægt: 15 ECTS-point 

Modulet er begrebsintroducerende og skal give den studerende en forståelse af den overordnede rammesæt-
ning for den offentlige sektor samt administrationsbachelorens rolle heri.  

Indhold 
 
Den offentlige sektor 

 Den offentlige sektors størrelse og struktur  
 Den offentlige sektors opgaver 
 

Velfærdssamfundet 
 Velfærdsmodeller 
 Arbejdsmarked 
 Velfærdsstatens finansiering  
 Samspil mellem den offentlige myndighed, markedet og civilsamfundet  

 
Demokrati  

 Demokratiske beslutningsprocesser, interessegrupper og politiske organisationer 
 Grundloven og magtens tredeling  
 Borgerindflydelse, borgerens frihedsrettigheder og menneskerettighederne 

 
Globalisering og EU 

 EU’s institutioner og opgaver 
 Globaliseringens konsekvenser for velfærdsstaten  

 
Den professionelle administrationsbachelor  

 Den professionelle administrationsbachelors rolle i den offentlige sektor 
 
Anvendelse af kilder 

 Kildehenvisninger 
 Kritisk anvendelse af kilder 

Mål for læringsudbyttet  
 
Viden 
Den studerende 

 har viden om den offentlige sektors struktur, finansiering, rollefordeling og samspil 
 har viden om den samfundsmæssige og institutionelle baggrund for velfærdssamfundet og den of-

fentlige sektor  
 har viden om demokratiets vilkår og demokratiske beslutningsprocesser 
 har viden om globaliseringens, herunder særligt EU's betydning for offentlig administration i Danmark 
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 har forståelse for den professionelle administrationsbachelors rolle og ansvar i en politisk styret orga-
nisation 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan beskrive de overordnede rammer for EU, den offentlige sektor i Danmark og deres indbyrdes sam-
spil 

 kan vurdere forskelle mellem det politiske og det administrative niveau i organisationen 
 kan beskrive samfundsmæssige forhold og problemstillinger 
 kan beskrive demokratiske procedurer og beslutningsprocesser 
 kan formidle viden om politik og samfund i et administrationsfagligt perspektiv 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde med en professionel tilgang 
 kan håndtere kilder kritisk og selvstændigt 
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden  

 

Bedømmelse  
 

Intern prøve. 

 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave og en multiple choice-test og har en varighed på samlet 

6 timer.  

Den skriftlige opgave har en varighed på 5 timer og 15 min. Multiple choise-testen har en varighed på 45 

minutter 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Prøven består af to dele, der vægter ligeligt: 

Del 1 er en skriftlig opgave  

Del 2 er en multiple choice test  

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 1 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens forma-

lia  
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Forudsætninger for deltagelse i modulets prøver:  

Det er en forudsætning for at gå til modulprøven, at den studerende har bestået forudsætningsprøven på 

modul 1. 

Forudsætningsprøven består af to dele. En skriftlig opgave og en multiple chioce-test. Den skriftlige op-

gave har en varighed på 3 timer og 40 minutter. Multiple choise-testen har en varighed på 20 minutter. 

De to dele vægter ligeligt i bedømmelse af forudsætningskravet. 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens forma-

lia 

 

2.4.2 Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer 
 
Studievægt: 15 ECTS-point 
 
Modulet retter sig mod den professionelle administrationsbachelors forståelse af og ageren i en politisk styret 
organisation. 

Indhold 
 
Organisation  

 Organisationsforståelse 
 Centrale og decentrale offentlige organisationer 
 Tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i organisationer 
 Interesser og magt i organisationer  

 
Politisk, organisatorisk og administrativ opgaveløsning 

 Forberedelse, implementering og formidling af beslutninger  
 Sagsfremstilling  
 Administrationsbachelorens rolle 

 
Den professionelle administrationsbachelor 

 Professionelt skøn og etik i offentlig administration 
 Teknologianvendelse 
 Administrationsfaglig skriftlighed 
 Administrationsfaglig argumentation 

Mål for læringsudbyttet 
 
Viden  
Den studerende 

 har viden om organisationer 
 har viden om centrale begreber og teorier, der relaterer sig til forberedelse, implementering og for-

midling af politiske, organisatoriske og administrative beslutninger og processer 
 har viden om teknologianvendelse 
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 har viden om formidlingsformer i administrativ opgaveløsning 
 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan beskrive og formidle faglige problemstillinger i forbindelse med forberedelse og implementering 
af politiske, organisatoriske og administrative beslutninger og processer  

 kan begrunde og vælge relevant teknologi i administrativ opgaveløsning 
 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan selvstændigt indgå i forberedelse, implementering og formidling af politiske, organisatoriske og 
administrative beslutninger og processer 

 kan inddrage etiske overvejelser og professionelt skøn i administrativ opgaveløsning 
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden  

 

Bedømmelse 

 
Intern prøve. 

 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig hjemmeprøve og har en varighed på 48 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig aflevering 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 2 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens forma-

lia 
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2.4.3 Modul 3: Retlige rammer for offentlig administration 
 

Studievægt: 15 ECTS-point 

Modulet retter sig mod det juridiske grundlag for administrationsbachelorens opgaveløsning. Det skal endvi-

dere sætte den studerende i stand til at identificere og vurdere juridiske problemstillinger under hensyntagen 

til borgernes retssikkerhed. Modulet vægter konkret sagsbehandling i alle dele af den offentlige sektor. 

Indhold 

Retlige rammer 
 Juridisk metode og juridisk informationssøgning 
 Forfatningsret 
 Forvaltningsret 
 Kommunalret  
 Persondataret 
 Offentlig/privat samarbejde  

Mål for læringsudbyttet  
Viden 
Den studerende 

 har forståelse af de retlige rammer for offentlig administration 
 har viden om de retlige rammer for samarbejdet mellem henholdsvis den offentlige sektor og den pri-

vate sektor samt den offentlige sektor og den frivillige sektor 
 har viden om borgerens retssikkerhed herunder i forhold til den digitale forvaltning 
 har forståelse af hvilke digitale muligheder og begrænsninger, der er for at dele data myndighederne 

imellem 
 har viden om retskildernes tilblivelse og forstår anvendelse af den juridiske metode  

 

Færdigheder 
Den studerende 

 kan vurdere retlige problemstillinger samt begrunde og vælge løsningsmodeller 
 kan udarbejde og formidle korrekte forvaltningsretlige afgørelser 
 kan beskrive og vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser samt grænserne for regionernes 

opgaver 
 kan beskrive og vurdere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og for samarbejde mellem 

den offentlige sektor og den private sektor, herunder den frivillige sektor 
 kan vurdere de forvaltningsretlige principper herunder i forhold til digitale selvbetjeningsløsninger 
 kan udfærdige notater, der kan indgå i journaler og øvrigt sagsmateriale 
 kan skriftligt formidle beslutninger fra myndighed til borgere 
 kan anvende retskilder  

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan handle inden for de retlige rammer for den offentlige sektor 
 kan foretage selvstændig juridisk sagsbehandling  
 kan bidrage med juridiske vurderinger og analyser i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
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 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 

Bedømmelse 
 
Ekstern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig hjemmeprøve og har en varighed på 48 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Ekstern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig aflevering 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 3 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

  

 

2.4.4 Modul 4: Offentlig økonomi og budgetlægning 
 

Studievægt: 15 ECTS-point 

Modulet retter sig mod de økonomiske grundlag i administrationsbachelorens opgaveløsning. Det skal endvi-

dere sætte den studerende i stand at inddrage de økonomiske og politiske vilkår i det professionelle arbejde. 

Indhold 

Makroøkonomi  
 Indkomstdannelse og det økonomiske kredsløb 

 Konjunkturbeskrivelse 

 Strukturpolitik, stabiliseringspolitik og fordelingspolitik 

 Kommunernes, regionernes og statens indtægter og udgifter  

 

Budget og regnskab 
 Budgettets opgaver 

 Budgetteringsmodeller  

 Budgetadfærdsteori 

 Budgetprocessen, centralt og decentralt  
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 Metoder og modeller til økonomistyring 

 Økonomistyringssystemer 

 Samspil mellem budget og regnskab  

 Bevillingsregler og bevillingsniveauer 

 Budget- og afvigelsesanalyser 

 Ministeriets autoriserede kontoplan 

 

Økonomiske rammer  
 Beslutningsoplæg og analyser 

 Serviceniveau og nøgletal 

 Ledelsesinformation og ledelsesrapportering 

 Omverdens betydning for økonomistyring i organisationer 

 

Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 

 har viden om, hvordan serviceniveau fastlægges og beskrives 

 har viden om begreber og teori inden for økonomistyring i offentlige organisationer 

 har forståelse af brugen af økonomisk politik 

 har viden om budgetprocessen og forståelse af dens funktion i den offentlige sektor  

 har viden om samfundsøkonomiske sammenhænge  

 har viden om lovgivningsfastsatte krav til regnskaber 

 har viden om forskellige digitale platforme og systemer 

 har viden om den autoriserede kontoplan 

 

Færdigheder 
Den studerende 

 kan anvende budgetteringsmodeller 

 kan beskrive, vurdere og formidle økonomiske problemstillinger i en offentlig organisation 

 kan vurdere budgetprocessen 

 kan beskrive forskellige former for økonomisk politik og regulering  

 kan anvende økonomistyringsmodeller 

 kan anvende elektroniske platforme til at producere økonomiske nøgletal og analyser 

 kan anvende digitale løsninger til at vurdere økonomiske resultater 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan identificere økonomiske problemstillinger i en offentlig organisation 

 kan inddrage de økonomiske og politiske vilkår i det professionelle arbejde 

 kan selvstændigt indgå i budgetlægningsprocesser og behandling af økonomiske problemstillinger 

 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 
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Bedømmelse 

 
Intern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig hjemmeopgave og har en varighed på 48 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig aflevering 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 4 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

 

 

2.4.5 Modul 5: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration 
 
Studievægt: 15 ECTS-point 
 
Modulet retter sig mod redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning. 

Indhold 
 
Administrativ opgaveløsning 

 Kvalitetsbegreber og kvalitetsmodeller 
 Evalueringsbegreber og evalueringsmodeller 
 Planlægning og gennemførsel af evalueringer med henblik på kvalitetsudvikling 
 Dokumentation og digital sagsbehandling 
 Skriftlig formidling  

 
Samfundsvidenskabelig metode 

 Undersøgelsesdesign 
 Anvendelsesorienteret videnskabsteori 
 Kvantitative og kvalitative metoder 
 Kildesøgning og kildekritik 
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Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 

 har viden om planlægning og gennemførsel af evalueringer med henblik på kvalitetsudvikling 
 har viden om kvantitative og kvalitative metoder 
 har viden om videnskabeligt design og anvendelsesorienteret videnskabsteori 
 har viden om dokumentation 
 har viden om platforme og redskaber til digital sagsbehandling 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan opstille relevante undersøgelses- og evalueringsdesigns i forhold til konkrete problemformulerin-
ger og evalueringsspørgsmål  

 kan indsamle, bearbejde og vurdere kvantitative og kvalitative data 
 kan vurdere og begrunde metodemæssige valg 
 kan forstå og formidle undersøgelsesresultater 
 kan begrunde valg af kilder 
 kan vurdere fordele og ulemper ved digital understøttelse af sagsbehandling 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan evaluere og kvalitetssikre opgaveløsning og indsatser  
 kan håndtere relevante kilder til belysning af emner og problemstillinger inden for administrativ prak-

sis 
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 

 

Bedømmelse 

 
Ekstern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave med en varighed på 72 timer og mundtlig prøve, der 

afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må benyttes 

Individuel/Gruppe: Den skriftlige opgave udarbejdes individuelt eller i grupper med 2-4 studerende. Den 

mundtlige prøve er individuel 

Censur: Ekstern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftligt opgave 
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Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, der indgår i én samlet bedømmelse. Der gives ikke delka-

rakter for hhv. den skriftlige og den mundtlige del  

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 5 

 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens forma-

lia 

 

2.4.6 Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor 
 

Studievægt: 15 ECTS-point 
 
Modulet retter sig mod metoder til styring, udvikling og innovation i den offentlige sektor. 

Indhold 
 

Styring  
 Styringsparadigmer og styringsformer 
 Styring af organisationer 

 Strategi, ledelse og kommunikation  
 Projektstyring og processtyring  

 
Udvikling og innovation 

 Udviklings-og innovationsprocesser  
 Samskabelse og facilitering  
 Borger-, bruger- og medarbejderinddragelse  
 Teknologianvendelse 

Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 

 har viden om styringsparadigmer i den offentlige sektor 
 har viden om udviklings- og innovationsprocesser  
 har viden om innovationsmetoder og værdiskabelse 
 har forståelse af projekt- og processtyring 
 har forståelse af kommunikation og relationers betydning i samspillet mellem interne og eksterne ak-

tører 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan begrunde og vælge styringsformer 
 kan anvende metoder til innovation, projekt- og processtyring, herunder inddrage brugere, borgere 

og medarbejdere i at skabe løsninger 
 kan vurdere konsekvenser af teknologianvendelse 
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 kan vurdere behov for igangsættelse af udviklings- og innovationsprocesser 
 kan vurdere helheder, sammenhænge og krydspres i styring og udvikling af den offentlige sektor 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan bidrage til implementering af styringsredskaber i praksis 
 kan koordinere og facilitere udviklings- og innovationsprocesser 
 kan selvstændigt bidrage til løsningsforslag til udvikling, innovation og styring 
 kan håndtere kommunikation med interne og eksterne aktører  
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 

Bedømmelse 

 
Ekstern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 
 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave, der udarbejdes gennem modulet og en mundtlig prøve, 

der afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Prøven kan besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Såfremt den skrift-

lige opgave udarbejdes i grupper, afvikles den mundtlige prøve gruppevis 

Censur: Ekstern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg 

Den skriftlige del og den mundtlige del indgår i bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en samlet vurde-

ring af begge dele 

Den skriftlige opgave består af en fælles del som gruppen har et fælles ansvar for samt individuelt udarbej-

dede dele.  

Det skal tydeligt fremgå af den skriftlige opgave, hvilket gruppemedlem der har ansvaret for opgavens indi-

viduelle dele 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 6 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 
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2.4.7 Modul 7-10: Valgmoduler 
 
Studievægt: 60 ECTS-point 
 
For yderligere informationer om valgmodul 7-10 henvises til studieordningens institutionsdel. 

 

2.4.8 Modul 11: Praktik 
 
Studievægt: 30 ECTS-point 
 
Modulet har fokus på sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og skal derved sikre professions-
basering og praksisnærhed samt udvikling af professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med pro-
gression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for uddannelsens kerne-
områder.  

Indhold 

 Konkret deltagelse i professionsfeltets praksis 
 Kobling af professionsfeltets faglighed og teori med professionsfeltet praksis  
 Professionsfeltets organisering og dets politiske, økonomiske og juridiske rammer  

Mål for læringsudbyttet  
Viden 
Den studerende 

 har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer   
 har forståelse af den tilegnede viden inden for uddannelsens kerneområder 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan omsætte den tilegnede viden til udøvelse i praksis 

 kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der er af relevans for den konkrete praktik 

 kan anvende relevante teorier til løsning af opgaver på praktikstedet 

 har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsopgaver 

 kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller  

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan se sin egen faglige rolle i forhold til de konkrete opgaver i professionsfeltet  
 kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 kan med forankring i egen faglighed samarbejde på tværs af professioner  
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 
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Bedømmelse 

 
Intern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7 trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig praktikrapport, der udarbejdes i praktikkens sidste del 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig praktikrapport 

Den skriftlige praktikrapport består af følgende delelementer: 

Praktikopgave med et omfang af maks. 8 normalsider 

Revideret uddannelsesplan med underskrift fra praktiksted og studerende.  

Referater fra midtvejsstatus og en afsluttende statussamtale Referater skal være godkendt 

med underskrift fra praktiksted og studerende 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 11 

Tidspunkt for aflevering af opgaven fremgår af opgavens formalia 

Forudsætninger for deltagelse i modulets prøver:  

Det er en forudsætning for at gå til modulprøven, at den studerende har opfyldt mødepligten på 

modul 11. Forudsætningskravet er nærmere beskrevet i praktikhåndbogen. 

Det er videre en forudsætning for at gå til modulprøven, at den studerende har afleveret tre 

mindre skriftlige opgaver gennem praktikken. 

1. Organisationsbeskrivelse 

2. Peer feedback på 2-3 medstuderendes organisationsbeskrivelse 

3. Casebeskrivelse 

  

Tidspunkt for aflevering af forudsætningsopgaver samt besvarelsernes omfang fremgår af op-

gavens formalia 
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2.4.9 Modul 12: Administrationsfaglighed, viden og metoder 
 
Studievægt: 10 ECTS-point 
 
Modulet retter sig mod forskellige tilgange og metoder til at skabe viden, dokumentere og udvikle praksis.  

Indhold 

 
Refleksion over teori og praksis 

 Anvendelse af empiri fra professionsfeltet 
 Refleksion over egen læring 
 Administrationsfaglighed 

 
Metoder til anvendelse i projekteter 

 Anvendelsesorienterede videnskabsteoretiske tilgange 
 Undersøgelsesdesign og undersøgelsesmetoder 

Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 

 har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer  
 har viden om egen faglighed og dens betydning i et tværprofessionelt samarbejde 
 har forståelse af opgaveløsning i praksis  
 har forståelse for administrationsbachelorens etiske ansvar i administrationsfagligt arbejde, undersø-

gelsesdesign og undersøgelsesmetode 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 kan vurdere praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 
 kan inddrage anvendelsesorienteret videnskabsteori. 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 kan reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed med forståelse af tværfaglighed og tværpro-
fessionelle samarbejdsrelationer  

 kan selvstændigt udfolde en problemstilling og et undersøgelsesdesign 
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 
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Bedømmelse 

 
Intern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skalaen 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave, der udarbejdes gennem modulet og en 

mundtlig prøve, der afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter. 

Individuel/Gruppe: Prøven kan besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Såfremt den skrift-

lige opgave udarbejdes i grupper, afvikles den mundtlige prøve gruppevis 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 12 

 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

 

 

 

2.4.10 Modul 13: Bachelorprojekt 
 
Studievægt: 20 ECTS-point 
 
Målet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kombinerer teoretiske, praktiske og udvik-
lingsorienterede uddannelsesdele og formidler dette på et solidt metodisk grundlag.  

Indhold  
 
I projektet behandles en selvvalgt praksisnær problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og ind-
dragelse af erfaringer fra praksis.  

Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 

 har viden om uddannelsens kerneområder inden for en valgt problemstilling 
 har viden om teori og metode inden for en valgt problemstilling  
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Færdigheder 
Den studerende 

 kan anvende og vurdere viden om offentlig administration og administrationsfagligt arbejde analytisk 
 kan selvstændigt reflektere over betydningen af metodevalg og valg af undersøgelsesdesign  
 kan selvstændigt reflektere over relevansen af forskellige teorier  
 kan anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og vurdering af informationer 
 kan selvstændigt formidle projektarbejdet effektivt og præcist til relevante målgrupper 

 
Kompetencer 
Den studerende 
 

 kan håndtere komplekse og praksisnære administrationsfaglige problemstillinger  
 kan dokumentere en udvikling af viden og færdigheder inden for den valgte praksisnære problemstil-

ling 
 kan reflektere over og kan anvise nye handlemuligheder i praksis 
 kan identificere eget behov for ajourføring af viden 

Bedømmelse 

 
Ekstern prøve. 
 
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er et skriftligt projekt og mundtlig prøve 

Individuel/Gruppe: Prøven besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Ved aflevering af et 

gruppefremstillet produkt, skal de studerende tilkendegive, hvorvidt de ønsker at gå op til den mundtlige del 

af prøven i gruppe eller individuelt. Hvis et gruppefremstillet produkt ligger til grund for en individuel eksa-

mination, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv er eksamineret 

Censur: Ekstern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. 

Den skriftlige del og den mundtlige del indgår i bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en 

samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige del. 

Ved bedømmelsen af professionsbachelorprojektet lægges der ud over det faglige indhold vægt 

på den studerendes formulerings- og staveevne. 

Prøvens placering: Inden udgangen af modul 13 

 

Tidspunkt for aflevering af projektet og afholdelse af den mundtlige prøve fremgår af formalia 

 

Forudsætninger deltagelse i modulets prøver: 

Alle prøver skal være bestået før du kan gå til prøve i bachelorprojektet. 
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2.5 Kerneområder 

2.5.1 Administration 
 

Studievægt: 40-90 ECTS-point 

Indhold 
Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder, der med udgangspunkt i professionens praksis og 

med fokus på administrativ sagsbehandling og drift blandt andet forholder sig til god forvaltningsskik, økono-

mistyring, digitalisering, effektivisering og det retlige grundlag for offentlig sagsbehandling og drift. I kerneom-

rådet sættes fokus på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Kerneområdet 

leverer færdigheder i dokumentation og formidling samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis. 

Mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 
 

Modul Læringsmål 

Modul 1  har forståelse for den professionelle administrationsbachelors rolle i en politisk 
styret organisation 
 

Modul 2  har viden om organisationer 
 har viden om teknologianvendelse 
 har viden om formidlingsformer i administrativ opgaveløsning 

 
Modul 3  har forståelse af de retlige rammer for offentlig administration 

  
Modul 4  har viden om budgetprocessen og forståelse af dens funktion i den offentlige 

sektor   
 har viden om forskellige digitale platforme og systemer 
 har viden om den autoriserede kontoplan 

 
Modul 5  har viden om kvantitative og kvalitative metoder 

 har viden om dokumentation  
 har viden om platforme og redskaber til digital sagsbehandling 

 
Modul 11  har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer   

 har forståelse af den tilegnede viden inden for uddannelsens kerneområder 
 

Modul 12  har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer  
 har viden om egen faglighed og dens betydning i et tværprofessionelt samar-

bejde 
 har forståelse af opgaveløsning i praksis  
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Modul 13  har viden om uddannelsens kerneområder inden for en valgt problemstilling 
 har viden om teori og metode inden for en valgt problemstilling  

 

 
Færdigheder 
Den studerende  
 

Modul Læringsmål 

Modul 1  kan formidle viden om politik og samfund i et administrationsfagligt perspektiv 
 

Modul 2  kan begrunde og vælge relevant teknologi i administrativ opgaveløsning 
 kan beskrive og formidle faglige problemstillinger i forbindelse med forbere-

delse og implementering af politiske, organisatoriske og administrative beslut-
ninger og processer 
 

Modul 3  kan vurdere retlige problemstillinger samt begrunde og vælge løsningsmodeller 
 kan beskrive og vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser samt 

grænserne for regionernes opgaver 
 kan beskrive og vurdere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og 

for samarbejde mellem den offentlige sektor og den private sektor, herunder 
den frivillige sektor 

 kan vurdere de forvaltningsretlige principper i digitale selvbetjeningsløsninger 
 kan udfærdige notater, der kan indgå i journaler og øvrigt sagsmateriale 
 kan skriftligt formidle beslutninger fra myndighed til borgere 

 
Modul 4  kan anvende budgetteringsmodeller 

 kan beskrive, vurdere og formidle økonomiske problemstillinger i en offentlig 
organisation 

 kan vurdere budgetprocessen 
 kan anvende elektroniske platforme til at producere forskellige økonomiske 

nøgletal og analyser 
 kan anvende digitale løsninger til at vurdere økonomiske resultater 

 
Modul 5  kan begrunde valg af kilder 

 kan vurdere fordele og ulemper ved digital understøttelse af sagsbehandling 
Modul 11  kan omsætte den tilegnede viden til udøvelse i praksis 

 kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der er af relevans for den 
konkrete praktik 

 kan anvende relevante teorier til løsning af opgaver på praktikstedet 
 har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsopgaver 
 kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller  

 
Modul 12  kan vurdere praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løs-

ningsmodeller 
 kan inddrage anvendelsesorienteret videnskabsteori 
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Modul 13  kan anvende og vurdere viden om offentlig administration og administrations-
fagligt arbejde analytisk 

 kan selvstændigt reflektere over betydningen af metodevalg og valg af under-
søgelsesdesign  

 kan selvstændigt reflektere over relevansen af forskellige teorier  
 kan anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og vurde-

ring af informationer 
 kan selvstændigt formidle projektarbejdet effektivt og præcist til relevante mål-

grupper 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 
Modul Læringsmål 

Modul 1  kan selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde med en professionel tilgang 
 kan håndtere kilder kritisk og selvstændigt 

 
Modul 2  kan selvstændigt indgå i forberedelse, implementering og formidling af politi-

ske, organisatoriske og administrative beslutninger og processer 
 kan inddrage etiske overvejelser og professionelt skøn i administrativ opgave-

løsning 
 

Modul 3  kan handle inden for de retlige rammer for den offentlige sektor 
 kan foretage selvstændig juridisk sagsbehandling 

 
Modul 4  kan selvstændigt indgå i budgetlægningsprocesser og behandling af økonomi-

ske problemstillinger 

 
Modul 11  kan se sin egen faglige rolle i forhold til de konkrete opgaver i professionsfeltet  

 kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 kan med forankring i egen faglighed samarbejde på tværs af professioner  

 
Modul 13  kan håndtere komplekse og praksisnære administrationsfaglige problemstillin-

ger  
 kan dokumentere en udvikling af viden og færdigheder inden for den valgte 

praksisnære problemstilling 
 kan reflektere over og kan anvise nye handlemuligheder i praksis 

 
Fælles  kan identificere eget behov for ajourføring af viden 
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2.5.2 Borger og demokrati 
 
Studievægt: 10-60 ECTS-point 

Indhold 

 
Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder, der etablerer grundlag for udvikling af handlekom-
petencer i professionsudøvelsen. Det drejer sig om demokratiforståelse, demokratiske styringsformer og læ-
rerprocesser. Herudover arbejdes der med udmøntning af medborgerskab i praksis. Kerneområdet beskæfti-
ger sin med den professionelle dialog i en demokratisk kontekst, hvor myndighedsudøvelse er i centrum. 

Mål for læringsudbyttet 
Viden 
Den studerende 
 

Modul Læringsmål 

Modul 1  har viden om demokratiets vilkår og demokratiske beslutningsprocesser 
 

Modul 3  har viden om borgerens retssikkerhed i forhold til den digitale forvaltning 
 har forståelse af hvilke digitale muligheder og begrænsninger der er for at 

dele data myndighederne imellem 
 

Modul 11  har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske 
rammer  

 har forståelse af den tilegnede viden inden for uddannelsens kerneområ-
der 

  
Modul 12  har forståelse for administrationsbachelorens etiske ansvar i administrati-

onsfagligt arbejde, undersøgelsesdesign og undersøgelsesmetode 
 

Modul 13  har viden om uddannelsens kerneområder inden for en valgt problemstil-
ling 

 har viden om teori og metode inden for en valgt problemstilling  

 

 
Færdigheder 
Den studerende 

 
Modul Læringsmål 

Modul 1  kan beskrive demokratiske procedurer og beslutningsprocesser 
 

Modul 6  kan anvende metoder til innovation, projekt- og processtyring, herunder 
inddrage brugere, borgere og medarbejdere i at skabe løsninger 

 
Modul 11  kan omsætte den indlærte viden til udøvelse i praksis 
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 kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der er af relevans for 
den konkrete praktik 

 kan anvende relevante teorier til løsning af opgaver på praktikstedet 
 har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsop-

gaver  

 kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller  
 

Modul 13  kan anvende og vurdere viden om offentlig administration og administrati-
onsfagligt arbejde analytisk 

 kan selvstændigt reflektere over betydningen af metodevalg og valg af un-
dersøgelsesdesign  

 kan selvstændigt reflektere over relevansen af forskellige teorier  
 kan anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og 

vurdering af informationer 
 kan selvstændigt formidle projektarbejdet effektivt og præcist til relevante 

målgrupper 

 

 
Kompetencer 
Den studerende 
 

Modul Læringsmål 

Modul 11  kan se sin egen faglige rolle i forhold til de konkrete opgaver i professi-
onsfeltet  

 kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 kan med forankring i egen faglighed samarbejde på tværs af professioner  

 

Modul 13  kan håndtere komplekse og praksisnære administrationsfaglige problem-
stillinger  

 kan dokumentere en udvikling af viden og færdigheder inden for den 
valgte praksisnære problemstilling 

 kan reflektere over og kan anvise nye handlemuligheder i praksis 
 

Fælles  kan identificere eget behov for ajourføring af viden  
 

 

2.5.3 Politik og Policy 
 
Studievægt: 30-80 ECTS-point 

 

Indhold 
Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder, der ud fra forskningsbaseret viden forholder sig til, 

forklarer og tolker de præmisser det politiske system og policy udfolder sig inden for. I kerneområdet sættes 
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fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til politiske organisationer, policy analyser samt hånd-

tering af politiske beslutninger og processer. 

Mål for læringsudbyttet 

 
Viden 
Den studerende 

 
Modul Læringsmål 

Modul 1  har viden om den offentlige sektors struktur, finansiering, rollefordeling og 
samspil 

 har viden om den samfundsmæssige og institutionelle baggrund for velfærds-
samfundet og den offentlige sektor  

 har viden om globaliseringens, herunder særligt EU's betydning for offentlig 
administration i Danmark 

 
Modul 2  har viden om centrale begreber og teorier, der relaterer sig til forberedelse, 

implementering og formidling af politiske, organisatoriske og administrative 
beslutninger og processer 
 

Modul 3  har viden om retskildernes tilblivelse og forstår anvendelse af den juridiske 
metode 

 har viden om de retlige rammer for samarbejdet mellem henholdsvis den of-
fentlige sektor og den private sektor samt den offentlige sektor og den frivil-
lige sektor 
 

Modul 4  har viden om samfundsøkonomiske sammenhænge  
 har viden om, hvordan serviceniveau fastlægges og beskrives 

 har forståelse af brugen af økonomisk politik 
 har viden om lovgivningsfastsatte krav til regnskaber 
 har viden om begreber og teori inden for økonomistyring i offentlige organisa-

tioner 
 

Modul 6  har viden om styringsparadigmer i den offentlige sektor 
 

Modul 11  har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske ram-
mer  

 har forståelse af den tilegnede viden inden for uddannelsens kerneområder 
 

Modul 13  har viden om uddannelsens kerneområder inden for en valgt problemstilling 
 har viden om teori og metode inden for en valgt problemstilling  
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Færdigheder 
Den studerende 
  

Modul Læringsmål 

Modul 1  kan beskrive de overordnede rammer for EU, den offentlige sektor i Danmark 
og deres indbyrdes samspil 

 kan vurdere forskelle mellem det politiske og det administrative niveau i orga-
nisationen 

 kan beskrive samfundsmæssige forhold og problemstillinger 
 

Modul 3  kan anvende retskilder 
 

Modul 4  kan anvende økonomistyringsmodeller 

 kan beskrive forskellige former for økonomisk politik og regulering 
 

Modul 11  kan omsætte den indlærte viden til udøvelse i praksis 
 kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der er af relevans for 

den konkrete praktik 
 kan anvende relevante teorier til løsning af opgaver på praktikstedet 
 har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsopga-

ver  
 kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller  

 
Modul 13  kan anvende og vurdere viden om offentlig administration og administrations-

fagligt arbejde analytisk 
 kan selvstændigt reflektere over betydningen af metodevalg og valg af under-

søgelsesdesign  
 kan selvstændigt reflektere over relevansen af forskellige teorier  
 kan anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og vur-

dering af informationer 
 kan selvstændigt formidle projektarbejdet effektivt og præcist til relevante 

målgrupper 

 
Kompetencer 
Den studerende 

 
Modul Læringsmål 

Modul 3  kan bidrage med juridiske vurderinger og analyser i tværfagligt og tværsekto-
rielt samarbejde 
 

Modul 4  kan identificere økonomiske problemstillinger i en offentlig organisation 

 kan inddrage de økonomiske og politiske vilkår i det professionelle arbejde 

 
Modul 5  kan håndtere relevante kilder til belysning af emner og problemstillinger in-

den for administrativ praksis 
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Modul 11  kan se sin egen faglige rolle i forhold til de konkrete opgaver i professionsfel-
tet  

 kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 kan med forankring i egen faglighed samarbejde på tværs af professioner  

 
Modul 13  kan håndtere komplekse og praksisnære administrationsfaglige problemstil-

linger  
 kan dokumentere en udvikling af viden og færdigheder inden for den valgte 

praksisnære problemstilling 
 kan reflektere over og kan anvise nye handlemuligheder i praksis 

Fælles  kan identificere eget behov for ajourføring af viden 
 

 

2.5.4 Kvalitet og innovation 
 
Studievægt: 20-70 ECTS-point 

Indhold 
Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder, der beskæftiger sig med innovation i forhold til ny-

tænkning af de offentlige velfærdsydelser og velfærdsløsninger samt kvalitetssikring. Der er fokus på nye or-

ganisationsstrukturer og nye måder, hvorpå den offentlige produktudvikling og administration kan håndteres i 

fremtiden. Udvikling af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde mellem det offentlige, det private og 

civilsamfundet samt kvalitetssikring heraf står centralt. 

Mål for læringsudbyttet 
 
Viden 
Den studerende 

 

Modul Læringsmål 

Modul 5  har viden om planlægning og gennemførsel af evalueringer med henblik på 
kvalitetsudvikling 

 har viden om videnskabeligt design og anvendelsesorienteret videnskabs-
teori 
 

Modul 6  har viden om udviklings- og innovationsprocesser  
 har viden om innovationsmetoder og værdiskabelse 
 har forståelse af projekt- og processtyring 
 har forståelse af kommunikation og relationers betydning i samspillet mel-

lem interne og eksterne aktører 
 

Modul 11  har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske 
rammer   

 har forståelse af den tilegnede viden inden for uddannelsens kerneområ-
der 
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Modul 13  har viden om uddannelsens kerneområder inden for en valgt problemstil-

ling 
 har viden om teori og metode inden for en valgt problemstilling  

 
Færdigheder  
Den studerende 

 
Modul Læringsmål 

Modul 5  kan opstille relevante undersøgelses- og evalueringsdesigns i forhold til 
konkrete problemformuleringer og evalueringsspørgsmål  

 kan indsamle, bearbejde og vurdere kvantitative og kvalitative data 
 kan vurdere og begrunde metodemæssige valg 
 kan forstå og formidle undersøgelsesresultater 

 
Modul 6  kan begrunde og vælge styringsformer 

 kan vurdere konsekvenser af teknologianvendelse 
 kan vurdere behov for igangsættelse af udviklings- og innovationsproces-

ser 
 kan vurdere helheder, sammenhænge og krydspres i styring og udvikling af 

den offentlige sektor 
 

Modul 11  kan omsætte den indlærte viden til udøvelse i praksis 
 kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der er af relevans for 

den konkrete praktik 
 kan anvende relevante teorier til løsning af opgaver på praktikstedet 
 har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsop-

gaver  

 kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller  
 

Modul 13  kan anvende og vurdere viden om offentlig administration og administrati-
onsfagligt arbejde analytisk 

 kan selvstændigt reflektere over betydningen af metodevalg og valg af un-
dersøgelsesdesign  

 kan selvstændigt reflektere over relevansen af forskellige teorier  
 kan anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og 

vurdering af informationer 
 kan selvstændigt formidle projektarbejdet effektivt og præcist til relevante 

målgrupper 

 
Kompetencer 
Den studerende 
 

Modul Læringsmål 

Modul 5  kan evaluere og kvalitetssikre opgaveløsning i den offentlige sektor 
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Modul 6  kan bidrage til implementering af styringsredskaber i praksis 
 kan koordinere og facilitere udviklings- og innovationsprocesser 
 kan selvstændigt bidrage til løsningsforslag til udvikling, innovation og sty-

ring 
 kan håndtere kommunikation med interne og eksterne aktører  

 
Modul 11  kan se sin egen faglige rolle i forhold til de konkrete opgaver i professions-

feltet  
 kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 kan med forankring i egen faglighed samarbejde på tværs af professioner  

 
Modul 12  kan reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed med forståelse af 

tværfaglighed og tværprofessionelle samarbejdsrelationer 
 kan selvstændigt udfolde en problemstilling og et undersøgelsesdesign 

 
Modul 13  kan håndtere komplekse og praksisnære administrationsfaglige problem-

stillinger  
 kan dokumentere en udvikling af viden og færdigheder inden for den 

valgte praksisnære problemstilling 
 kan reflektere over og kan anvise nye handlemuligheder i praksis 

Fælles  kan identificere eget behov for ajourføring af viden 

 

 

2.6 Andre bestemmelser 

2.6.1 Merit 
 
Beståede moduler eller dele heraf bestået ved en anden uddannelsesinstitution godkendes, såfremt de ækvi-
valerer tilsvarende moduler eller dele heraf i denne studieordning. 
Hvis det pågældende modul er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er 
aflagt, og ækvivalerer et modul i denne studieordning, overføres evt. karakteren. I alle andre tilfælde overfø-
res bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet.   
 
Uddannelsesinstitutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller uden-
landsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studie-
ordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reg-
lerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "merit". 
 
For information om meritoverførsel og overgangen til videreuddannelse henvises til lokale bestemmelser. 

Institutionsdel 
Den studerende har ret til merit for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og 
kompetencer. 
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2.6.2 Dispensation 
 
Ved usædvanlige forhold kan uddannelsesinstitutionen dispensere fra de krav, der alene fremgår af studieord-
ningen. 
 

2.6.3 Overgangsordning 
 

Institutionsdel: 

Studerende, der er påbegyndt uddannelsen tidligere end 1. august 2019 vil overgå til denne studieordning og 
være omfattet af reglerne i denne studieordning:  
 
Studerende med sommerstudiestart 2017 vil overgå til 6. semester efter denne studieordning februar 2020. 
 
Studerende med vinterstudiestart 2018 vil overgå til 6. semester efter denne studieordning september 2020. 
 
Studerende med sommerstudiestart 2018 vil overgå til 6. semester efter denne studieordning februar 2021.  
 
Studerende med vinterstudiestart 2019 vil overgå til 6. semester efter denne studieordning september 2021. 
 
De pågældende studerende udprøves i læringsmålene for modulerne på 1.- 5. semester efter BEK nr. 912 af 
04/07/13 og for modulerne på 6-7 semester efter BEK nr. 660 af 28/06/19 
 

Ved orlov, sygdom, barsel eller anden forsinkelse i studiet blandt studerende, der er påbegyndt uddannelsen 
tidligere end 1. august 2019 og mangler at bestå 1.-5. semester, overgår de studerende til at følge 1.-5. se-
mester, som fremgår af kapitel 1 i denne studieordning, såfremt der ikke er moduler på 1.-5. semester efter 
BEK nr. 912 af 04/07/13, som stadig afvikles. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte 
studerendes studiesituation. 

 

Den studerende har pligt til, ved ansøgning om optagelse på uddannelsen, at oplyse om beskæftigelse og 
beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelses-
forløb på samme uddannelsesniveau. Merit gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning 
og beskæftigelse, der kan træde i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf. 
 
Afgørelsen træffes ved en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele, der er 
omfattet af denne studieordning, jf. LEP-bekendtgørelsen. 
Uddannelsen træffer afgørelse om merit ved studiestart for alle moduler.  
 
Den studerende kan ansøge om merit for modul 11 senest før modul 10. 
For at kunne søge om merit for modul 11, skal den studerende have: 

 haft fuldtidsarbejde i minimum 24 mdr. eller mere i en institution inden for uddannelsens dæk-
ningsområde enten i en kommunal-, regional- eller statslig forvaltning eller i en privat virksomhed 
/ institution, der kan sidestilles hermed. Ancienniteten på 24 mdr. er eksklusiv evt. forudgående 
uddannelsesperiode.  Beskæftigelsen skal have fundet sted i en periode, der ligger inden for de 
seneste 5 år og frem til studiestart. 

 haft opgaver og arbejdsfunktioner, der er professionsrelevante. Opgaverne må ikke være enkelt-
opgaver. 

 



37 

 

 

 

 

2.6.4 Ikrafttræden 
 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen pr. 01. 09. 2019. 
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3 Institutionsdel 
 

3.1 Institutionsspecifikke prøvebestemmelser 

3.1.1 Tilmelding til prøven 
 
Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved til-
melding bruges en prøvegang. Afmelding fra prøver kan ikke finde sted.  
Den studerende kan indstilles til samme prøve tre gange. Beståede prøver kan ikke tages om. En prøve betrag-
tes som påbegyndt, med hensyn til antallet af prøveforsøg, medmindre man har indgivet rettidig sygemelding 
med lægeerklæring og/eller har søgt rettidig dispensation. 
Uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration anvender forudsætningskrav i form af betingel-
ser, der skal være opfyldt inden prøveafvikling, herunder studieprodukter fx oplæg samt afleveringsopgaver 
og deltagelsespligt. Såfremt forudsætningskrav, fastsat af uddannelsen til professionsbachelor i offentlig ad-
ministration, ikke er opfyldt inden prøveafvikling på et givent semester, kan den studerende ikke indstilles til 
prøven. Dette medfører brug af et prøveforsøg  
Følger den studerende uddannelsen efter en individuel studieplan, skal den studerende selv være opmærk-
som på, om han/hun er indstillet til de korrekte prøver. Kontakt uddannelsesstedet i god tid ved tvivl. 

3.1.2 Studiestartsprøve 
 
Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende re-
elt er påbegyndt uddannelsen. 
Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række 
spørgsmål. Prøven bedømmes som godkendt/ ikke godkendt. Prøven finder sted i løbet af de første fire uger 
efter studiestart. 
Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den studerende ikke kan 
klage over resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en om-
prøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå 
studiestartprøven, jf. eksamensbekendtgørelsens § 10. 
Hvis studiestartsprøven ikke bestås udskrives den studerende fra uddannelsen. 
Du vil blive orienteret om prøvens indhold og form ved modul start. 

 

3.1.3 Reeksamen: Sygeprøve og omprøve 
 
Hvis den studerende af forskellige årsager ikke består den "ordinære prøve", bliver den studerende automa-
tisk tilmeldt den næstkommende prøveafholdelse - en såkaldt omprøve eller reeksamen 
Studerende, der ikke har deltaget i en prøve pga. dokumenteret sygdom, bliver ligeledes automatisk tilmeldt 
den førstkommende prøve efter den studerende igen er raskmeldt. I tilfælde af dokumenteret sygdom bruger 
den studerende ikke et eksamens forsøg. 
Den studerende skal melde sig syg senest på eksamensdagen og fremsende lægefaglig dokumentation for syg-
dommen samme dag som prøven afholdes eller senest 3 hverdage efter prøven er afholdt.  
Læs mere om sygemeldinger på Københavns Professionshøjsskoles intranet.  
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Hvis den studerende ikke afleverer relevant dokumentation for sygdom, betragtes prøven mht. antal prøve-
forsøg som påbegyndt og den studerende bruger et prøveforsøg.  
Studerende, der er indstillet til flere prøver i samme eksamenstermin, skal selv være opmærksom på evt. sam-
menfald i eksamensdatoer/perioder. Er den studerende indstillet til flere eksamener, der afholdes på samme 
datoer, er den studerende selv ansvarlig for at kontakte Studieservice i god tid inden eksamens afholdes for 
en evt. løsning. 

 

3.1.4 Deltagelsespligt, førsteårsprøven og   forudsætningskrav  
 
Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende har fået godkendt uddannelsesinstitutionens 
prøveforudsætninger. Prøver på 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af 2. studieår, 
for at den studerende kan forsætte på uddannelsen. Alle interne og eksterne prøver skal være bestået, før 
den studerende kan gå til prøve i bachelorprojektet. 

 

3.1.5 Anvendelse af hjælpemidler 
 
Alle hjælpemidler er tilladte ved alle prøver, medmindre der er fastsat særlige begrænsninger for den enkelte 
prøve. 
 

3.1.6 Gruppeprøver 
 

Ved uddannelsens skriftlige og mundtlige prøver er godkendt gruppestørrelse på mellem 2- 4 studerende. 
Hvis der ikke skal gives en selvstændig bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af 
flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig prøve. 
Ved skriftlig opgavebesvarelser udarbejdet i grupper skal det fremgå, hvilken studerende der har udarbejdet 
de enkelte dele af opgaven, såfremt opgaven bedømmes selvstændigt. 
Der er altid individuel bedømmelse, også når et skriftligt produkt er udarbejdet af en gruppe. 
I skriftlige gruppeopgaver/-projekter skal der både indgå afsnit, der er skrevet individuelt og afsnit, der er 
skrevet i fællesskab i gruppen. Den individuelle del skal være ét eller flere af opgavens/projektets afsnit, som 
udarbejdes af hvert enkelt studerende i gruppen.  

3.1.7 Særlige prøvevilkår 
 
Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, 
når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse stude- rende med andre i prøvesituati-
onen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. 
Ønsker den studerende at ansøge om særlige prøvevilkår skal den studerende aflevere en skriftlig ansøgning 
til studievejledningen på uddannelsesstedet ved modulets start. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, 
hvilken prøve ansøgningen gælder samt hvilke prøvevilkår den studerende ønsker ændret. Det er vigtigt at 
ansøgningen indeholder relevant dokumentation (fx lægeerklæringer, speciallægeudtalelse e. lign.). 
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3.1.8 Disciplinære foranstaltninger 

Brug af egne og andres arbejder 

Opstår der under eller efter en prøve en formodning om, at den studerende uretmæssigt har skaffet sig hjælp 
eller har ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt tidligere bedømt arbejde uden 
henvisning, indberettes dette til studieadministrationen. Bliver formodningen bekræftet, bortvises den stude-
rende fra prøven. 
Der gennemføres kontrol af det skrevne. 
En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende 
har brugt et prøveforsøg, jvf. eksamensbekendtgørelsen. 

Forstyrrende adfærd ved prøven 

Studerende, der udviser forstyrrende adfærd, kan af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. I mindre 
alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. 
En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende 
har brugt et prøveforsøg. 

3.1.9 Formulerings- og staveevne 
 
Studerendes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen i alle 
prøver. 

3.1.10 Det anvendte sprog ved prøver 
 
Alle prøver aflægges på dansk. 

3.1.11 Aflevering af skriftlige opgaver og   projekter 
 
Skriftlige opgaver og projekter udarbejdet i forbindelse med interne og eksterne prøver, skal altid uploades 
senest kl.12.00 på den angivne dato for aflevering med mindre andet fremgår af modulplanen. 
Aflevering af opgaver i forbindelse med skriftlige eksamener fremgår af eksamensreglerne og retningslinjerne 
for de pågældende eksamener, der findes på Københavns Professionshøjskoles intranet. 
Uddannelsesstedet forbeholder sig ret til at afvise en opgave, hvis formalia og afleveringsfrist ikke overholdes 
og den studerende vil dermed have brugt et eksamensforsøg. 

3.1.12 Klager over eksamen 
 
Studerende kan klage over eksamen. En eksamensklage kan vedrøre eksaminationsgrundlaget (fx prøve-
spørgsmål, opgave og forhold til uddannelsens mål og krav), prøveforløbet (det vil sige selve eksamensforlø-
bet) og/eller bedømmelsen. Proceduren for behandling af eksamensklager fremgår af Københavns Professi-
onshøjskoles intranet. 
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3.2 Praktik 
 
Københavns Professionshøjskole har det overordnede ansvar for praktikken og yder information om gæl-
dende regler. 
 
Praktikken er ulønnet og den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering.  
 
Praktikken indebærer tidsmæssigt en arbejdsuge, der svarer til en fuldtidsstilling. I Danmark er dette fastsat til 
37 timer pr. uge, mens det i udlandet afhænger af de gældende regler i landet. Dog må arbejdstiden i praktik-
ken ikke overstige 42 timer pr. uge.  
 
Uddannelsens praktikforløb inklusiv eksamen strækker sig over et semester.  
 
Praktikstederne ligger inden for Region Hovedstaden (bortset fra udlandspraktik). Den studerende kan derfor 
påregne transportomkostninger i praktikperioden. 
 
Den studerende følger samme pligter og rettigheder på praktikstedet som andre ansatte, herunder overhol-
delse af praktikstedets normer og arbejdstidsregler. 
 
Der er mødepligt til alle praktikkens elementer.  
 
Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre pro-
fessionsbasering og praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med 
progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for uddannelsens fag-
lige felt. 

 
Professionsbachelorpraktikkens indhold er centreret om en konkret deltagelse i praksisfeltet, som giver mulig-
hed for at koble professionens faglighed og teori med professionens praksis. Der lægges vægt på, at du under 
praktikken får indblik i praktikfeltets organisering og de politiske, økonomiske og juridiske rammer. 
For yderligere informationer om praktikken henvises til ”Praktikhåndbogen”, der udarbejdes for hver årgang 
af studerende og findes på Københavns Professionshøjskoles intranet. 



 

 

3.3 Valgfrie moduler 
 

De valgfrie uddannelseselementer på Administrationsbacheloruddannelsen har en studievægt på 60 ECTS-
point.  
Indhold samt mål for læringsudbytte for valgmoduler på uddannelsen udbudt af Københavns Professions-
højskole fremgår af afsnit 3.4.   
Uddannelsens valgfrielementer er placeret på 4. og 5. semester. 
Uddannelsen introducerer til valgmodulerne og forestår proces for den studerendes valg af valgmodulerne. 
 
Hvis den studerende ønsker at følge et valgfrit modul hos andre nationale eller internationale uddannelser, 
skal uddannelsesinstitutionen først forhåndsgodkende det ønskede modul samt sammensætningen af de 
ønskede valgmoduler, jf. reglerne for merit. Hvis uddannelsesinstitutionen forhåndsgodkender modulet, er 
det den studerendes eget ansvar at ansøge den pågældende uddannelse om at følge modulet. 
 
Følgende bindinger gælder for valgmoduler på Københavns Professionshøjskole: 
 
De valgfrie moduler ”Den professionelle administrationsbachelor” og ”Digitalisering i den offentlige forvalt-
ning, administration og service” er tilrettelagt som enkeltstående moduler. 
De øvrige valgfrie moduler er tilrettelagt som sammenhængende uddannelseselementer. 
Det forudsættes, at den studerende har deltaget ”Organisation, Individ og Styring I” forud at deltage i ”Or-
ganisation, Individ og Styring II”. 
Det forudsættes at den studerende har deltaget i ”Administrativ udvikling og praksis i velfærdsområder” 
forud at deltage i ”Administrativ udvikling af velfærdsområdet - Nye løsninger og initiativer på velfærds- 
området”. 
Det forudsættes, at den studerende har deltaget i ”Styring og økonomi” forud at deltage i ”Målinger og 
analyser”. 

 

3.3.1 Modul F1-A: Organisation, Individ og Styring I 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 

Modulet præsenterer organisatoriske, juridiske, og organisationspsykologiske perspektiver på det moderne 
arbejdsliv. Dette med henblik på at give den studerende redskaber til at analysere situationer, relationer og 
problemstillinger, som knytter sig hertil. 
Modulet bygger videre på et grundlæggende kendskab til, juridisk metode, forvaltningsret, styringsværktø-
jer, innovation og forandringsprocesser. 

Indhold 

 Arbejdsmiljø og trivsel 

 Ledelse og styring 

 Organisationspsykologi 

 Personalejura 

 Personaleadministration 
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Mål for læringsudbyttet 

Viden 

Den studerende 

 har viden om faktorer, der påvirker arbejdslivet i den offentlige organisation 

 har viden om national og international regulering af arbejdsmarkedet på det offent-

lige område 

 har viden om regler, der regulerer, påvirker og organiserer retsforholdet mel-

lem lønmodtager og arbejdsgiver i den offentlige organisation, herunder reg-

ler om medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø. 

 har viden om fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker i den offentlige organisation 

Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne identificere og vurdere muligheder og problemer i relation til arbejdsmiljø 

og trivsel i offentlige organisationer 

 skal kunne identificere og vurdere juridisk og kvalitativ styring i offentlige organisationer 

og effekter på individ-, gruppe- og organisationsniveau 

 skal kunne identificere og vurdere juridiske og organisatoriske problemstillinger indenfor 

og i tilknytning til området 

Kompetencer 

Den studerende 

 skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede processer vedrørende formu-

lering og implementering af forskellige arbejdsmiljøindsatser 

 skal selvstændigt kunne indgå i organisatoriske projekter og processer 

 skal kunne håndtere komplekse juridiske og organisatoriske processer på 

det personaleadministrative felt 
 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt oplæg. Det skriftlige 

oplæg udarbejdes gennem modulet. Den mundtlig prøve, afvikles efter afslutning på modulets øvrige læ-

ringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Den skriftlige opgave udarbejdes individuelt eller i grupper med 2-4 studerende. Den 

mundtlige prøve er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Den mundtlige prøve 
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Prøvegrundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

 

3.3.2 Modul F1-B: Administrativ udvikling og praksis i velfærdsområder 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 

Modulet fokuserer på at give de studerende kompetencer til at udvikle velfærdsområder indenfor de givne 
juridiske og økonomiske rammer. Modulet vil klæde de studerende på som initiativrige og handlekraftige 
administratorer, der i tæt samarbejde med frivillige og civilsamfundet udvikler fællesskaber. De studerende 
opøves i at agere i det komplekse samspil mellem alle velfærdssamfundets aktører, mellem politik og prak-
sis og mellem strategi og virkelighed. 
De studerende forberedes på at afkode og gennemskue værdikæderne fra politik til praksis samt fra stra-
tegi til virkelighed. De præsenteres for en offentlig administration, der sikrer demokratiske beslutninger, 
loyalt eksekverer disse og effektivt understøtter de klassiske velfærdsområder. 

Indhold 

 Konkrete redskaber til kvalitetssikring og effektivitet, herunder værdikæder og sty-

ringskæder 

 Udvikling af brugerdrevne arbejdsfællesskaber 

 Ressource optimering af velfærdsområdet 

 Velfærdssamfundets udvikling og samspillet mellem demokratiske organer, forvaltning, mar-

ked og civilsamfund 

 Udvikling af administrative fællesskaber 

 Udmøntning af demokratiske beslutninger fra strategi til virkelighed 

 Nye borger-, bruger- og medarbejderroller, herunder de retlige rammer 

 Standardiserings konsekvenser for forvaltningspraksis i et digitalt perspektiv 

 Refleksiv ret i et pluralistisk samfund 

 Mediation og rehabilitering 

 Alternativ finansiering af velfærdsopgaver 

 Internationale velfærdsystemer 
 

Mål for læringsudbytte 

Viden 

Den studerende 

 skal have viden om eksisterende arbejdsprocesser, rationaler, værdi- og styringskæder samt red-

skaber til at afdække dem 

 skal have viden om behovet for nye måder at løse velfærdsopgaver på, herunder viden om red-

skaber og metoder til udvikling, optimering, videndeling og samarbejde i offentlige institutio-

ner 

 skal have viden om teorier og metoder til administrativ udvikling i velfærdsområder 

 skal kunne forstå de vekslende krydspres mellem politik og strategi, drift og udvikling, res- sour-

ceknaphed og fagprofessionelle ambitioner i serviceringen af forskellige grupper af bor- gere/bru-

gere 
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 skal kunne forstå vanskeligheder og potentialer ved at integrere forskellige datasystemer og stan-

dardisering af data 

 skal kunne forstå private organisationer og foreninger samt de retlige betingelser, der knytter sig 

hertil 

Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne argumentere for og formidle nye løsningsmodeller på velfærdsopgaver, herunder både 

hensyn i den enkelte sag og helhedssyn 

 skal kunne argumentere for relevante teorier, strategier, metoder og redskaber til at styre den of-

fentlige sektor i den helhed, som organisationen er en del af 

 skal kunne identificere og anvende den retlige teori, der retter sig til konkret styring og 

organisering af velfærdsområder og i samarbejdet mellem offentlige og private organisati-

oner i civilsamfundet 

 skal kunne anvende digitale værktøjer til at facilitere udviklingsprojekter 

 skal kunne sammenligne og udpege forskelle mellem løsninger i den danske administrative 

praksis og internationale varianter 

Kompetencer 

Den studerende 

 skal selvstændigt kunne agere i et vekslende samspil mellem offentlige, private og civile ak-

tører 

 skal selvstændigt kunne håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til 

konkret administrativ praksis i et fagligt og tværfagligt samarbejde 

 skal kunne identificere relevante digitale redskaber og metoder og tilegne sig supplerende vi-

den til at anvende dem i udvikling af en administrativ praksis 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt oplæg. Det skrift-

lige oplæg udarbejdes gennem modulet. Den mundtlig prøve, afvikles efter afslutning på modulets øv-

rige læringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Den skriftlige opgave udarbejdes individuelt eller i grupper med 2-4 studerende. Den 

mundtlige prøve er individuel 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Den mundtlige prøve 

Prøvegrundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 
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3.3.3 Modul F1-C: Styring og økonomi I 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 
Modulet om styring og økonomi skal kvalificere de studerende til at identificere og udforske komplekse og 
typiske problemstillinger og løsningsmodeller i relation til økonomistyring i den offentlige sektor. Fokus er 
på hvilke systemer og modeller der skal bringes i spil, når udfordringerne skal mødes om bl.a. at øge pro-
duktiviteten. Modulet lægger vægt på, at de studerende på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk 
og metodisk fundament, arbejder abstrakt og konkret med såvel vante handlemuligheder som en innovativ 
og tværfaglig tilgang, for at udvikle forståelse og indsigt i økonomistyringens muligheder og begrænsninger. 

Indhold 

Institutionelle vilkår og rammer 

 Kurs og retning i den samfundsøkonomiske kontekst og fastsættelse af udgiftslofter 

 Finansiering af det kommunale selvstyre 

 Bevillingsregler og budgetlægning 

 Gennemgang af relevant lovgivning på centrale velfærdsområder med henblik på at forstå hi-

storik, målgrupper, opgaver, ydelser, behov og udfordringer 

Styring 

 Effektiv økonomisk styring, herunder forskel mellem styrbare og delvise styrbare udgifter 

 Styringsteknologier, der baseres på incitamenter, prioritering, allokering, kontrol og læring 

 Resultatorienteret versus effektorienteret styring 

 Demografimodeller og budgetallokeringssystemer 

Krydspres og samspilsdilemmaer 

 Samspilsproblematikker mellem sektorer som følge af forskellige love og styringsmodeller, fx 

regioner og kommuner. 

 Krydspres mellem faglige professioner og økonomisk styring 

 Budgetadfærdsteorier versus krav om øget produktivitet 

 Modeller og metoder til balanceret økonomisk udvikling gennem stram prioritering og ressour-

ceoptimering 

Dokumentation og måling 

 Introduktion til praktisk anvendt statistik 

 Beregning af nøgletal til benchmarking og ledelsesinformation 

 Prognoser og beregning af demografisk betingede mer- og mindreudgifter 

 Brug af evidens i styring 
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Mål for læringsudbytte 

Viden 

Den studerende 

 har viden om de institutionelle vilkår og rammer, herunder forståelse for den 

samfundsøkonomiske kontekst 

 har viden om og forståelse for lovgivningens muligheder og begrænsninger 

 kender de styrings- og udviklingsmæssige udfordringer på offentlige velfærdsområder, her- un-

der kan vurdere konsekvensen af mulige løsningsmuligheder 

 har viden om og forståelse for styring, omstilling og udvikling af den offentlige sektor 

 transaktionsomkostninger 

Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne vurdere og identificere konkrete problemstillinger i økonomistyringen i den offent-

lige sektor, og kan begrunde valg af løsninger og handlemuligheder i sammenhæng med det 

vedvarende krav om effektiviseringer indenfor rammen af en stram offentlig økonomi 

 skal kunne anvende praktiske og analytiske redskaber til at kompleksitetsreducere problem- stil-

linger knyttet til budgetlægning, budgetopfølgning og generel økonomistyring 

 skal kunne vurdere og perspektivere problemstillingerne og valgmulighederne indenfor for- skel-

lige velfærdsområder 

 skal kunne vurdere gyldigheden af forskellige analyser og rapporter 

Kompetencer 

Den studerende 

 skal selvstændigt kunne indgå i økonomistyringsprocesser af offentlige velfærdsområder 

 skal kunne håndtere forskelligrettede krav, mangfoldige data og komplekse praksis-

nære situationer 

 skal kunne indgå kompetent og sagligt i et tværfagligt og tværsektorielt fællesskab 

med andre fagprofessioner 

 skal kunne agere proaktivt i komplicerede og dilemmafyldte økonomisk orienterede 

problemstillinger, herunder at kunne håndtere forandringsprocesserne og implemente-

ringen af den økonomiske styring 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftligt oplæg. Det skriftlige 

oplæg udarbejdes gennem modulet. Den mundtlig prøve, afvikles efter afslutning på modulets øvrige læ-

ringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Den skriftlige opgave udarbejdes individuelt eller i grupper med 2-4 studerende. Den 

mundtlige prøve er individuel 
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Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Den mundtlige prøve 

Prøvegrundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

 

3.3.4 Modul F2-A: Organisation, Individ og Styring II 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 

Modulet retter sig mod, at gøre den studerende i stand til selvstændigt at vurdere, rådgive og formidle løs-
ningsforslag på givne problemstillinger i relation til arbejdslivet samt at tage stilling til rækkevidden og be-
grænsningerne i mulige løsningsforslag. 
 
Modulet bygger videre på et grundlæggende kendskab til: arbejdsmiljø, styring, evaluering, organisations-
psykologi, personalejura og personaleadministration samt viden om kvalitative og kvantitative metoder til 
dataindsamling. 

Indhold 

Den studerende skal beskrive og arbejde med et selvvalgt problemorienteret projekt med udgangs- punkt i 
praksis. Den studerende skal definere et problem, analysere problemet og på denne bag- grund give bud på 
løsningsanvisninger og deres gyldighed. 
Undervejs i modulet vil der blive undervist og arbejdet med følgende temaer: 

 Arbejdsmiljø og trivsel, 

 Ledelse og Styring, 

 Organisationspsykologi, 

 Personalejura, 

 Personaleadministration 

Viden 

Den studerende 

 har viden om teori og praksis indenfor ledelses- og beslutningsprocesser i offentlige or-

ganisationer 

 har viden om teori og praksis på arbejdsmiljøområdet i den offentlige sektor 

 Har viden om hvordan det personaleadministrative felt konkret udspiller sig i den offentlige orga-

nisation 

 har viden om hvordan samfundsforhold, national og international regulering skaber behov for til-

pasning af arbejdsmarkedet og påvirker organisation, individ og styring i offentlig regi. 

Færdigheder 

Den studerende 

 kan afdække og vurdere juridiske og organisatoriske problemstillinger i den offentlige or-

ganisation samt udarbejde relevante løsningsforslag 
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 kan udvælge og begrunde valg af teori på baggrund af den konkrete praksisproblemstilling 

 kan vurdere og reflektere over egen rolle og position i en offentlig organisation 

 kan vurdere gyldighed, begrænsning, fordele og ulemper af egne løsningsforslag og for-

midle dette 

Kompetencer 

Den studerende 

 kan håndtere vidensindsamling om organisatoriske og juridiske problemstillinger 

 kan med udgangspunkt i konkrete teoretiske og empiriske perspektiver selvstændigt for-

mulere en organisatorisk problemstilling og udvikle handleanvisninger 

 kan indgå løsningsorienteret i gruppe og teamsamarbejde 

 kan bidrage til at vurdere og rådgive indenfor personaleadministrative og personalejuridiske pro-

blemstillinger 
 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave, der udarbejdes gennem modulet og en mundtlig prøve, 

der afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Prøven kan besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Såfremt den skrift-

lige opgave udarbejdes i grupper, afvikles den mundtlige prøve gruppevis 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg 

Den skriftlige del og den mundtlige del indgår i bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en samlet vur-

dering af begge dele 

Det skal tydeligt fremgå af den skriftlige opgave, hvilket gruppemedlem der har ansvaret for opgavens in-

dividuelle dele  

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 
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3.3.5 Modul F2-B: Administrativ udvikling af velfærdsområdet - Nye løsninger og ini-
tiativer på velfærdsområdet 

 

Studievægt: 15 ECTS-point 

Modulet uddanner den studerende til at kunne varetage administrative opgaver og udvikle velfærds- områ-
der indenfor de givne retlige og økonomiske rammer, men på bæredygtige måder, der styrker det demo-
kratiske velfærdssamfund. 
 
Den studerendes kompetencer bringes i anvendelse til at vurdere praktiske problemstillinger samt anven-
delse af relevante analyse- og løsningsmodeller. Modulet klæder den studerende på til at gennemføre ana-
lyse af arbejdspraksis inden for et specifikt velfærdsområde og kompetence til at deltage i udarbejdelse af 
forslag til forbedring eller effektivisering af arbejdspraksis 
 
Modulet arbejder med udvikling og løsning af komplekse, praksisnære og konkrete problemstillin- ger in-
den for velfærdsområdet. De studerende skal prøve kræfter med den samlede kortlægning af en konkret 
værdikæde og samskabelse af en mere bæredygtig administration på et konkret vel- færdsområde. Der 
hvor borgerdeltagelsen kommer ind. 
 
Hand-offs i de administrative processer identificeres og konkrete forbedringsforslag udvikles. 
Modulet skal således styrke den studerendes initiativ, handlekraft og refleksion over muligheder og poten-
tielle forbedringer. 

Indhold 

 Samspil og brobygning mellem central styring og decentral produktion 

 Samarbejde med eksterne aktører 

 Administrativ etik 

 Krydspres 

 Roller 

 Facilitering 

 Socialt entreprenørskab 

 Velfærdsområder og deres dynamikker 

 NGO’er og frivillige organisationer indenfor velfærdsområdet 
 

Mål for læringsudbytte 

Viden 

Den studerende 

 skal have viden om aktuelle udfordringer for det valgte velfærdsområde primært i et nati-

onalt perspektiv 

 skal have viden om hvordan et valgt velfærdsområde adskiller sig fra andre 

velfærdsområder, primært i et nationalt perspektiv 

 skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis til opgaveløsning inden for et 

valgt velfærdsområde 

 skal kunne forstå de retlige rammer for praksis inden for civilsamfundet 

 skal kunne forstå organisatoriske og tværfaglig arbejdsdeling i de offentlige institutioner og pri-

vate samarbejdspartnere i produktionen af velfærdsydelser 
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Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne styrke, vedligeholde og forny det lokale demokrati 

 skal kunne skabe overblik, for sig selv og andre, over administrative processer og de til-

hørende rationaler, i produktionen af forskellige velfærdsydelser 

 skal kunne formidle en faglig problemstilling og løsningsmodeller i praksis herunder til an-

dre professioner, fagfæller og ikke-specialister eller borgere 

 skal demonstrere overblik over muligheder og begrænsninger i egne forslag til velfærdsfor- bed-

ringer og evne at formidle det i relevante formater 

Kompetencer 

Den studerende 

 skal selvstændigt identificere behov for udvikling af administrativ praksis og forskellige 

potentielle løsningerskal tage selvstændige initiativer i den konkrete kontekst og facilitere 

fælles løsninger i samarbejde med relevante samarbejdspartnere 

 skal selvstændigt og professionelt kunne indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt 

samarbejde i udvalgte velfærdsområder 

 skal kunne agere som det centrale niveaus decentrale aktør og som det decentrale niveaus ta-

lerør centralt 
 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave, der udarbejdes gennem modulet og en mundtlig prøve, 

der afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Prøven kan besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Såfremt den skrift-

lige opgave udarbejdes i grupper, afvikles den mundtlige prøve gruppevis 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg 

Den skriftlige del og den mundtlige del indgår i bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en samlet vur-

dering af begge dele 

Det skal tydeligt fremgå af den skriftlige opgave, hvilket gruppemedlem der har ansvaret for opgavens in-

dividuelle dele  

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 
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3.3.6 Modul F2-C: Måling og analyser 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 

Modulet sætter fokus på teorien omkring og anvendelsen af forskellige økonomiske og statistiske metoder 
til at vurdere forskellige problemstillinger. Derudover sætter modulet fokus på indsamling og afgrænsning 
af data til brug i analyser. De studerende trænes i at identificere faldgruber ved indsamling og brug af data. 
Modulet er i høj grad redskabsorienteret og casebaseret og gør brug af de analyseredskaber, som anvendes 
i praksis. Den studerende vil blive trænet i selvstændigt (eller som del en af gruppe) at kunne producere 
økonomiske og styringsmæssige analyser og notater samt give handleanvisninger på fx et politisk ønske el-
ler en styringsmæssig problemstilling, som vil kunne fremlægges for et relevant beslutningsorgan – fx en 
kommunalbestyrelse. Da modulet vil søge, at arbejde projekt- og caseorienteret i vidt omfang, vil undervis-
ningen være bemandet med flere interne og gerne eksterne undervisere. 

Indhold 

Økonomisk analyse 

 Indsamling af data gennem brug af kontoplaner og diverse databanker 

 Beregning af nøgletal til benchmarking og ledelsesinformation på udvalgte velfærdsområder 

 Budgetanalyser og businesscases 

 Effektmålinger som analyse- og beslutningsredskab 

 Evalueringskoncepter – teori og praksis 
 

Prognoser og brug af demografiske fremskrivningsmetoder 

 Prognoser af udgifter på udvalgte velfærdsområder 

 Demografiske fremskrivninger på udvalgte velfærdsområder 

 Faldgruber og problemstillinger ved brug af forskellige prognosemodeller 
 

Teoretiske statistiske værktøjer 

 Indsamling og klassifikation af data 

 Præsentation og beskrivelse af data 

 Analyser af data 

 Anvende relevante statistiske metoder som arbejdsredskab 

 Brug af stikprøver i analyser 

 Vurdering af usikkerheder og fejlkilder 

 Anvendelse af Excel til elementær databehandling 
 

Mål for læringsudbytte 

Viden 

Den studerende 

 skal have viden om indsamling af data og brug af kontoplaner i den sammenhæng 

 skal have viden om forskellige økonomiske og statistiske analyseredskaber 

 skal have viden om brug af prognoser og demografiske fremskrivningsmetoder 
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Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne indsamle, beskrive og præsentere data og statistisk materiale til brug for 

økonomiske og statistiske analyser 

 Skal kunne vælge og anvende relevante analyseredskaber 

 skal kunne foretage mindre prognoser på udvalgte områder 

 skal kunne anvende relevante statistiske metoder som arbejdsredskab 

Kompetencer 

Den studerende 

 skal selvstændigt kunne indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt fællesskab med andre 

fagprofessioner 

 skal selvstændigt kunne producere mindre økonomiske, styringsmæssige analyser og notater 

samt give handleanvisninger på fx politiske ønsker eller styringsmæssige problemstillinger 

 skal kunne foretage kritiske vurderinger af udarbejdede økonomiske eller statistiske analyser 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig opgave, der udarbejdes gennem modulet og en mundtlig prøve, 

der afvikles efter afslutning på modulets øvrige læringsaktiviteter 

Individuel/Gruppe: Prøven kan besvares individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Såfremt den skrift-

lige opgave udarbejdes i grupper, afvikles den mundtlige prøve gruppevis 

Censur: Intern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt oplæg 

Den skriftlige del og den mundtlige del indgår i bedømmelsesgrundlaget, og der foretages en samlet vur-

dering af begge dele 

Det skal tydeligt fremgå af den skriftlige opgave, hvilket gruppemedlem der har ansvaret for opgavens in-

dividuelle dele 

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens formalia 

 

 

3.3.7 Modul E2-A: Digitalisering i offentlig forvaltning, administration og service 
Studievægt: 15 ECTS-point 

 

Store dele af den offentlige forvaltning er blevet eller er ved at blive helt eller delvist digitaliseret. Digitali-
seringen vedrører os alle, offentligt ansatte, borgere og virksomheder, og har en lang række effekter i bred 
forstand. Administrative rutiner såvel som borger- og virksomhedsrettede krav og serviceydelser forandres 
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som følge af, at stat, regioner og kommuner indfører informations- og kommunikationsteknologi. Digitalise-
ring er en tværfaglig disciplin, der fordrer indsigter af bl.a. juridisk, administrativ, organisatorisk, økonomisk 
og teknisk karakter – modulet kobler forholdet mellem profession og teknologi. 

Indhold 

Undervejs i modulet vil der blive undervist og arbejdet med følgende fire temaer: 

Digital forvaltning 

 Internationale strømninger og tematikker 

 IT-politik i en historisk optik 

 Moderniseringsdagsordenen 

 Digitaliseringsstrategier og implementering 
 

Borger, administrator, teknologi 

 Profession og teknologi 

 Medbetjening, selvbetjening, selvstyring, autoforvaltning 

 Arbejdsvilkår, myndighedsopgaver 

 Servicemedarbejderens digitale kompetencelandkort 
 

Forvaltning og digitalisering i et retsligt perspektiv 

 Datasikkerhed 

 Digital sagsbehandling 

 Persondataret og teknologi 
 

Organisation og digitalisering 

 Elektronisk sags- og dokumenthåndtering, journalisering, arkivering 

 Modeller til styring af offentlige digitaliseringsprojekter 

 Digitalisering internt i og mellem offentlige myndigheder 

 

Mål for læringsudbyttet 

Viden 

Den studerende 

 Skal kunne forstå baggrunden for gældende fællesoffentlige digitaliseringsstrategier 

 Skal kende de væsentligste begreber indenfor feltet og kan sætte dem i relation til aktuelle 

spørgsmål af relevans for den offentlige sektor 

 Skal have viden om effekter af digitalisering for offentlige virksomheder, civilsamfundet og 

markedet 
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Færdigheder 

Den studerende 

 skal kunne argumentere for fordele og ulemper ved digitalisering af offentlige ydelser og admi-

nistrative arbejdsgange ud fra et miks af historiske, politiske, økonomiske, juridiske el- ler for-

valtningsmæssige rationaler 

 skal kunne vurdere om en given digital indsats stemmer overens med strategier og relevant lov-

givning på området 

 

Kompetencer 

Den studerende 

 har opnået en digital dannelse, der sætter vedkommende i stand til at agere som projektdel- ta-

ger i udvikling, organisering og implementering af administrative digitaliseringsinitiativer 

 kan håndtere udviklingsorienterede situationer i tværfaglige arbejdssammenhænge, hvor di-

gitalisering indgår som et centralt element 

 kan identificere eget behov for faglig udvikling på området 
 

Bedømmelse 

 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig: Prøven er en skriftlig hjemmeprøve og har en varighed på 48 timer 

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte 

Individuel/Gruppe: Prøven er individuel 

Censur: Ekstern censur 

Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig aflevering 

Prøvens grundlag: Modulets læringsmål 

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven samt besvarelsens omfang fremgår af opgavens forma-

lia 
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3.3.8 Modul E1-A: Tværprofessionelt 
Studievægt: 15 ECTS-point 

Følger Københavns Professionshøjskoles tværprofessionelle modul 

Bedømmelse 

Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser. 

Institutionsdel 

Følger KP’s Tværprofessionelle modul 

 

Bedømmelse: 7-trins-skala 

Skriftlig/Mundtlig:  

Individuel/Gruppe:  

Censur: Intern  

Bedømmelsesgrundlag:  

Prøvens placering: Inden udgangen af modulet 

 

3.4 Manglende studieaktivitet og ophør 
 
Studerende, der ikke deltager aktivt i studiet gennem længere tid, og hvor uddannelsen ikke kender årsa-
gen til den manglende studieaktivitet, vil blive kontaktet af Studieservice med tilbud om en studievejled-
ningssamtale. Det anbefales den studerende, som overvejer at ophøre, at søge studievejledning inden den 
endelige beslutning tages. 
Den studerendes indskrivning bringes til ophør, hvis den studerende ikke har bestået nogen prøver i en 
sammenhængende periode på mindst 1 år, jf. adgangsbekendtgørelsen § 38, stk. 1. 
Uddannelsen kan dispensere fra dette, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

 
3.5 Arbejdsformer 

 
Administrationsbacheloruddannelsen er et fuldtidsstudium med en række forskellige studieaktiviteter un-
dervejs i uddannelsen. 
Uddannelsen tilrettelægges så der sikres en så høj kvalitet i anvendelsen af studie- og arbejdsformer som 
muligt, samt at tydeliggøre for den studerende, hvad der forventes i form af såvel planlagte undervisnings 
aktiviteter som fx forelæsninger, undervisning, vejledning, praktik og projektarbejde, som ikke undervis-
ningsplanlagte aktiviteter som fx, studiegrupper, forberedelse, eksamens forberedelse selvstudier, samt 
hvad der forventes i forhold til deltagelse i planlagte læringsaktiviteter. 
 

3.6 Internationalisering 
 
Den studerende har mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet fx de valgfrie uddannelseselemen-
ter 
Følgende krav skal være opfyldt, for at søge udveksling: 
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 Have gennemført 1. år af uddannelsen 

 Have gennemført alle normerede studiekrav (prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver etc.) 

forud for udvekslingsperioden. 

 Have søgt vejledning om udveksling ved uddannelsesinstitutionen 

 Have sproglige forudsætninger for at gennemføre studieopholdet. 

 

3.6.1 Praktik 
 
Godkendelse af praktik i udlandet adskiller sig ikke fra praktik i Danmark. Praktiksteder skal godkendes af 
Administrationsbacheloruddannelsen. Godkendelsen foretages på baggrund af betingelser og læringsmål 
for praktikken. Godkendelse af praktiksteder i udlandet foretages af international koordinator. 

3.7 Hjemmel 
 

Denne studieordning implementerer regler fastsat i nedenstående bekendtgørelser: 

 
Regler i bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved 
uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). 
 
Regler i bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående 
uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1081 af 28. au-
gust 2018. 
 
Regler i bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2019 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 
professionsuddannelser (adgangsbekendtgørelsen). 
 
Regler i bekendtgørelse nr. 841 af 24. juni 2018 om erhvervsakademiuddannelser og professions-
bacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). 
 
Derudover implementeres følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 660 af 28.06 2019 om ud-
dannelsen til professionsbachelor i offentlig administration.  

3.8 Ikrafttræden 
 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen pr. 1. september 
2019 og bliver optaget 1. august 2019 og senere. For studerende der indskrevet på uddannelsen inden den 
1. september 2019 finder overgangsordning anvendelse. 

 
Københavns Professionshøjskole 

 
Rektor Stefan Hermann  

 




