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Referat studienævnsmøde torsdag den 25. januar, 2018, kl. 16.00 – 17.30 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 
• Thomas Bredgaard (TB), AAU, Institut for Statskundskab 
• Henning Jørgensen (HJ), AAU, Institut for Statskundskab 
• Marie Østergaard Møller (MØM, AAU, Institut for Statskundskab 
• Celihda Ring Hansen (CRH), MPG-studenterrepræsentant 
• Lis Carlsen (LIC), Institut for Statskundskab, Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
• Julie Bisgaard Nielsen (JBN), Mastersekretariatet – (referent/studentermedhjælper) 
 
Afbud: 
• Sanne Lund Clement (CLC), AAU, Institut for Statskundskab 
• Maja Torp (MT), MPG-studenterrepræsentant 
• Simon Mou Skogberg (SMS), MPG-studenterrepræsentant 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste studienævnsmøde den 08.11.2017 
3. Orientering ved uddannelsesleder Thomas Bredgaard 
4. Drøftelse af udkast til ny studieordning for MPG-uddannelsen (gældende fra 1. august 2018)  
5. Evalueringer (efteråret 2017) 
6. Fastsættelse af næste møde 
7. Eventuelt 
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Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 08.11.2017 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3: Orientering ved uddannelsesleder Thomas Bredgaard 
Der blev kort orienteret om studienævnets arbejde. 
Masteruddannelsen er blevet prækvalificeret. Uddannelsen er tidligere blevet udbudt i samarbejde med Køben-
havns Universitet og CBS, men den bliver fra E18 udbudt som selvstændig masteruddannelse. AAU skal først 
institutionsakkrediteres, dernæst kan MPG-uddannelsen selv blive akkrediteret, og uddannelsen kan udbydes 
selvstændigt. Derefter er næste skridt for studienævnet at udarbejde den nye studieordning, som vil træde i 
kraft til 01.08.2018. 
 
Markedsføring: 
• Studienævnet har arbejdet med at markedsføre uddannelsen mere optimalt. Hjemmesiden er blevet mere 

overskuelig. 
• Arbejde med udformning af nyt materiale til markedsføring, brochure osv. er i gang. 
• Desuden er fokus på at afholde og promovere gode arrangementer som eks. info- og fyraftensmøder. I den 

forbindelse afholder MPG-uddannelsen blandt andet en ledelsesdag med faglig diskussion blandt undervise-
re, aftagere og studerende, hvor regeringens sammenhængsreform eventuelt kunne tematiseres i år. 

 
Sociale medier: 
Status på anvendelsen af sociale medier er, at uddannelsen kommer godt omkring på diverse medier. Moodle og 
Facebook vil fortsat blive brugt, og fremadrettet vil det igangværende arbejde med oprettelsen af en Linkedin-
profil fortsat blive prioriteret. 
Det foreslås at udvide markedsføringen med annoncering på Nordjyske Medier, hvilket vil blive overvejet. 
 
 
Ad 4: Drøftelse af udkast til ny studieordning for MPG-uddannelsen (gældende fra 01.08.2018) 
Fristen for færdiggørelsen af den nye studieordning skal normalt meldes i november, men MPG-uddannelsen har 
en fået en udvidet frist i februar i stedet. 
Der har allerede været drøftelser af udkastet til studieordningen på det foregående læremøde, hvor det blev 
foreslået, at fagene Personligt Udviklings Forløb (PUF) og Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) samt Forskningsde-
sign og metode skulle eksamineres ved en intern prøve med 7-trinsskalaen. Det blev dog afvist, da bestået/ikke 
bestået anses som en mere hensigtsmæssigt måde at eksaminere på ift. at opnå det ønskede refleksionsniveau. 
Der fremlægges et forslag, om at gruppestørrelsen skal være maks. tre personer. 
 
Forslag til ændringer af udkastet til studieordningen: 

• (HJ) Paragraf 12, stk. 3: der foreslås at ændre formuleringen, ”…at der gives karakter for det mundtlige og 
ikke skriftlige”. Formuleringen vil blive ændret til ”… en vurdering af den samlede præstation”. 

• Det blev vurderet, at valgfag med aflevering af en synopsis har ikke fungeret optimalt, og derfor vil afleve-
ring af synopsis blive afløst af en skriftlig aflevering. 

• (CRH) Forslag om oprettelse af et obligatorisk kursus om metode og forskningsdesign med henblik på at 
styrke disse evner hos de studerende. 

• Nuværende studerende kan normalt vælge mellem at følge den nye eller gamle studieordning. Dette kan 
blive besværligt fremadrettet, fordi ECTS-pointene for fagene bliver lavet om. Af denne grund vil den 
nye studieordning blive den eneste. 

• (MØM) Paragraf 3: PBL skal indgå i formuleringen et sted. Det kunne med fordel indgå i beskrivelsen af 
kompetenceprofil i paragraf 16. 

• Paragraf 12, stk. 3: ændring af beskrivelse af hvordan eksamen gennemføres, så det fremstår, at karak-
tergivningen er individuel. 

• Paragraf 16: kompetenceprofilen får tilføjet en formulering om tværgående opgaveløsning og/eller ledel-
se. 

• Paragraf: 17:  
o Drøftelse af formuleringen ”internationalt samarbejde”, som blev vurderet til at vedblive i stu-

dieordningen. 
o Forslag om studietur ud af landet. Det kunne foregå som med frivillig tilmeldelse og fokus på et 

fagligt indhold. 
• (MØM) Paragraf 7: diskussion ift. sondring mellem uddannelserne. 
• Paragraf 7, stk. 4: diskussion omkring, hvad ”skøn” dækker over ift. dispensation. 
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• Paragraf 12, stk. 3: ”indtil” foreslås ændret til maks. 
• Paragraf 16, stk. 3: Formuleringen ”diagnoser” kunne ændres til ”forståelser”, ”analyser” eller lignende. 

 
• Derudover var der overodnet stor ros til udformningen af studieordningen, der blev anset som velformu-

leret, og indholdsmæssigt stemmer den også overens med hensigten med uddannelsen. 
• TB klargjorde, at et revideret eksemplar af udkastet til studieordningen sendes ud inden onsdag d. 31. ja-

nuar, og det vil derefter være muligt at kommentere og foreslå rettelser i en uge. 
 
Ad 5: Evalueringer (efteråret 2017) 
• Formuleringer og antallet af spørgsmål i evalueringerne skal efterses og revideres. Visse spørgsmålsformule-

ringer er uhensigtsmæssige at medtage i alle evalueringer. For at mindske presset på de studerende skal an-
tallet af spørgsmål derfor være mindre. 

• For hensigtsmæssigt at fastlægge omfanget af litteratur anvendes retningslinjer i forhold til, at 1 ECTS-point 
svarer til 120-150 siders litteratur. Derudover udregnes også en retningslinje omkring omfanget af undervis-
ning, forberedelse osv. Hensigten med dette er, at pensum vil være nogenlunde ens i forhold til ECTS-
omfanget på alle kurser.  

• Evalueringernes besvarelsesprocent vurderes som for lav, og der stilles forslag om at sigte mod 75% eller 
derover. Det blev diskuteret, hvornår evaluering skal foregå for at fungere mest optimalt. Det blev vedtaget, 
at evalueringerne udsendes kl. 8 til det sidste seminar. 

• Desuden var der generelt gode og positive evalueringer omkring både undervisere, indhold, mad og facilite-
ter. 

• I henhold til evalueringer og forslag til ændringer, vil de modulansvarlige melde tilbage med indhold om æn-
dringer, de gerne vil foretage, på baggrund af evalueringerne. 

 
Ad 6: Fastlæggelse af næste møde  
• Næste møde: 22.08.2018, kl. 16.00-17.30 
 
 
Ad 7: Eventuelt 
• (CRH) Diskussion af lokalerne på Langagervej. Der bliver nogle gange booket lokaler, der er for små, fordi de 

angives til at kunne rumme flere studerende ud fra et brandtilsynsperspektiv. 
Der stilles et forslag om at undervisningen i stedet foregår på Fibigerstræde for ikke at benytte de mindre 
lokaler på Universitetsbiblioteket. 


