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Referat MPG-studienævnsmøde fredag den 01. oktober 2021, kl. 13.30-15.00 
 
 
Tilstede: 
• Jan Holm Ingemann (JHI), Institut for Politik og Samfund, AAU – deltog via MS Teams 
• Morten Balle Hansen (MBH), Institut for Politik og Samfund, AAU – deltog fra kl. 14.20 
• Sophie Ussing (SU), MPG-studenterrepræsentant 
• Stine Rasmussen (SR), Institut for Politik og Samfund, AAU 
• Jens Christian Hansen Kløve, MPG-studenterrepræsentant 
• Peter Toftemark, MPG-studenterrepræsentant 
• Thomas Bredgaard (TB), Institut for Politik og Samfund, AAU 
• Lis Carlsen (LIC), Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
• Louise Luther (LL), Mastersekretariatet 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 29.06.2021 (vedhæftet) 
3. Velkommen til 2 nye studenterrepræsentanter – Jens Kristian Hansen Kløve, studieleder UCN, og Peter 

Toftemark, uddannelsesleder Tech College 
4. Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard: 

• Optag E21 
• Semesterplan E22 
• Markedsføring (Publicity) 
• Timebudget og bemanding 
• MPG-Alumnenetværk 
• Faglige arrangementer (Ledelsesdag og inspirationsmøder) 
• Forespørgsel om samarbejde med universitetet i Reykjavik 

5. Runde med erfaringsopsamling: Hvilke erfaringer fra Corona perioden kan vi bruge til at forbedre MPG-
uddannelsen fremover? 

6. Evalueringer F2021 (eftersendes mandag den 27.09.2021) 
7. Eventuelt 
8. Næste studienævnsmøde 
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Ad 1: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 29.06.2021. Referatet blev godkendt 
 
Ad 3: 
Velkommen til 2 nye studenterrepræsentanter – Jens Kristian Hansen Kløve, studieleder UCN, og Peter Tofte-
mark, uddannelsesleder Tech College. Studienævnets medlemmerne præsenterede sig for hinanden. Thomas 
Bredgaard skitserede kort hvilken funktion/hvilke opgaver studenterrepræsentanterne har i studienævnet. Vi 
glæder os til samarbejdet. 
 
Ad 4: 
Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard: 
 
• Optag E21: 

Efteråret 2021  
Økonomi og ledelse 13 
Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) 45 
Personligt Udviklingsforløb (PUF) 32 
Personligt lederskab og coaching 14 
Ledelse af reform og forandring 14  
Evaluering, performance og offentlig ledelse 15  
Kommunikation og ledelse 34 
Forvaltningsret for offentlige ledere 17  
Mastermodulet 13 
I alt pr. 28.09.2021 197 

Med knap 200 modulplaceringer i E21 – er vores optag tæt på det tidligere bedste optag i E18, hvor optaget 
var på ca. 225 modulplaceringer. Det er besluttet at der minimum skal være 10 studerende pr. modul. 
 

• Semesterplan E22:  
Efteråret 2022 
Grundmoduler/obligatoriske 
Personligt udviklingsforløb (PUF) 
Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) 
Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 
Personligt lederskab og coaching  
Ledelse af reform og forandring  
Kommunikation og ledelse  
Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
Forandrings- og projektledelse  
Ledelse af offentlig digitalisering  
Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice  
Gruppebeslutninger og Forhandling  
Mastermodulet (12 ECTS)  

Semesterplanen justeres løbende i forhold til de moduler uddannelsen har på programmet. Studenterre-
præsentanterne blev opfordret til komme med forslag til nye valgfag. 

• Markedsføring (Publicity): 
Der er fra og med E21 lavet en aftale med Publicity til markedsføring af MPG-uddannelsen. Det er en nød-
vendighed at få en professionel markedsføringsindsats på uddannelsen, således at det nuværende optagel-
sestal kan bevares og gerne øges. 

• Timebudget og bemanding: 
Hvert semester afholdes et samlet planlægningsmøde i forhold til uddannelsernes undervisningsbehov. Der 
er i den forbindelse nogle tendenser som bekymrer studieledelsen på MPG-uddannelsen, hvor der er en op-
levelse af at dagstudierne optimerer med egne undervisere på de forskellige institutter. Der gøres en stor 
indsats for at bevare de bedst kvalificerede undervisere på MPG-uddannelsen, således at vi sikrer den bedst 
undervisningsbemanding.        

• MPG-Alumnenetværk: 
Der er den 03.09.2021 etableret et MPG-alumnenetværk ved et stiftende møde på Utzon-centret. Styre-
gruppen består af 5 dimittender og med Jan Heiberg Johansen og Thomas Bredgaard som tilforordnede 
medlemmer af alumnenetværket. Der skal arrangeres faglige arrangementer, - som der vil blive informeret 
om løbende efter afholdelse af møder i netværket.  

• Faglige arrangementer (Ledelsesdag og inspirationsmøder): 
Vi plejer at afholde en årlig ledelsesdag hvert år i august måned, - men har i E21 valgt af aflyse – grundet 
Corona. Der planlægges med at afvikle næste møde i foråret 2022, hvor der pt. planlægges med oplægshol-
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deren Sigge Winther Nielsen om entreprenørstaten – måske i samarbejde med Institut for Politik og Sam-
fund. Yderligere info følger snarest muligt. 
De fremtidige inspirationsmøder planlægges løbende, - og studenterrepræsentanterne opfordres til at 
komme med forslag til temaer. 

• Forespørgsel om samarbejde med universitetet i Reykjavik: 
Der er et ønske om at undervisningen vil skulle afvikles i Reykjavik, og vi afventer yderligere info om hvad 
der helt konkret er et ønske om. Yderligere info følger. 
 

Ad 5:  
Runde med erfaringsopsamling: Hvilke erfaringer fra Corona perioden kan vi bruge til at forbedre MPG-
uddannelsen fremover?  
Undervisningen gennemføres nu igen med fysisk fremmøde sådan som den blev afviklet før Corona. Der gives 
udtryk for fra studenterrepræsentanternes side, at der nok er et behov for en kombination. På mastermodulet 
afprøves en kombination af virtuelle dage og dage med fysisk fremmøde, - og evalueringerne vil vise om det vil 
være en metode, som vi vil anvende fremadrettet.  
 
Ad 6: 
Evalueringer F2021: 
• Design og metode/Kristian Kongshøj og Mathias Herup Nielsen: Modulet på 3 ECTS blev udbudt første 

gang i F19. Fysisk fremmøde i F21 var et stort savn. En god ting at der er sammenhæng mellem Design og 
metode og mastermodulet. Evnen til at gøre det relevant for offentlige ledere er måske lidt vanskeligt for 
underviserne, hvilket nok skyldes at underviserne er eksperter i videnskabelig metode. 
Offentlig styring/Per Nikolaj Bukh: Der er altid gode evalueringer på dette modul. Vi kan fremadrettet des-
værre ikke benytte Per Nikolaj Bukh til undervisning på modulet Økonomi og ledelse, hvorfor der måske ik-
ke bliver muligt at udbyde modulet efter 2021. Studenterrepræsentanterne giver udtryk for at der bør fin-
des en ny underviser, således at modulet kan bevares på studiet. Eller måske finde en relevant underviser 
fra f.eks. CBS, som kunne undervise på modulet på AAU. 

• Strategisk ledelse/Karsten Niss: En pæn evaluering. De modulansvarliges tilbagemeldinger eftersendes. 
• Paradoksledelse/Jan Heiberg Johansen: Meget fin evaluering. Et meget relevant modul, som bevares på 

MPG-uddannelsen. 
• Ledelse af offentlig digitalisering/Jeppe Agger Nielsen: Modulet genudbydes igen i E22. Der er et stærkt 

forskningsmiljø bag indholdet på dette modul. 
• Mastermodulet/Stine Rasmussen/Johannes Andersen: Manglende/lille mulighed for interaktion mellem 

de studerende ved digital undervisning anføres som en udfordring for modulet. Der er sket en justering i 
formen på modulet, således at man ikke længere fremlægger sin egen problemformulering for sine med-
studerende på modulet, men i stedet inddeles i mindre grupper, hvor man får vejledning. Der er overvejel-
ser om at udbyde et valgmodul om akademisk skrivning, således at man imødekommer de studerende som 
ikke har disse kompetencer. Vi forsøger at finde den rette underviser. Ninna Meier eller Charlotte Wiig kun-
ne være en mulighed. 

• Eventuelt. Intet under eventuelt. 
• Næste studienævnsmøde – mødedato meddeles snarest muligt. 

 
 
 
 
 


