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17.09.2018 
J. nr. 2019-017-00695 

Referat studienævnsmøde mandag den 17. september, 2018, kl. 15.00 – 17.00 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 
• Thomas Bredgaard (TB), AAU, Institut for Statskundskab 
• Maja Torp (MT), MPG-studenterrepræsentant 
• Lis Carlsen (LIC), Institut for Statskundskab, Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
Afbud: 
• Sanne Lund Clement (CLC), AAU, Institut for Statskundskab 
• Marie Østergaard Møller (MØM, AAU, Institut for Statskundskab 
• Henning Jørgensen (HJ), AAU, Institut for Statskundskab 
• Celihda Ring Hansen (CRH), MPG-studenterrepræsentant 
• Simon Mou Skogberg (SMS), MPG-studenterrepræsentant 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25.01.2018 (vedhæftet)  
3. Orientering og meddelelser v/studieleder Thomas Bredgaard 

- Status på ny studieordning gældende fra 01.08.2018 
- Status på optag i efteråret 2018 (vedhæftet) 
- Studienævnsmøde på CBS, 12. april 2018  
- Information til studerende og medarbejdere om håndtering af oplevelser af krænkende adfærd på AAU 

– jfr. mail fra prorektor Inge Askehave (vedhæftet) 
- Kortlægning af EVU-området (Arbejdsgrundlag vedhæftet) 

4. Nyt fra undervisere og studenterrepræsentanter 
5. Semesterevalueringer foråret 2018 (vedhæftet)  
6. Semesterplan – 2019-2020 (vedhæftet) 
7. Status på markedsføring af MPG-uddannelsen i 2018 
8. Fastlæggelse af næste møde 
9. Eventuelt 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 25.01.2018 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3: Orientering og meddelelser v/studieleder Thomas Bredgaard 
- Status på ny studieordning gældende fra 01.08.2018 – PBL-modellen skal muligvis indarbejdes i studieord-

ningen 
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- Status på optag i efteråret 2018. I E18 har uddannelsen haft det hidtil højeste optag med mere end 231 
modulplaceringer. Antal studerende pr. modul er udfordret, og der skal måske tages en drøftelse af dette 
med de enkelte undervisere 

- Studienævnsmøde på CBS, 12. april 2018 – der var enighed om, at studienævnene fortsat mødes 2 x gange, 
hvert andet år i Ålborg og hvert andet år på CBS 

- Information til studerende og medarbejdere om håndtering af oplevelser af krænkende adfærd på AAU – 
jfr. mail fra prorektor Inge Askehave – er udsendt sammen med dagsorden 

- Kortlægning af EVU-området (Arbejdsgrundlag udsendt sammen med dagsorden). Samtidig kortlægges det 
administrative ressourceforbrug samlet set på de forskellige uddannelser. Samtidig pågår der en sammen-
lægning af administrationerne på Institut for Statskundskab og Institut for Sociologi- og Socialt Arbejde. 

 
Ad 4: Nyt fra undervisere og studenterrepræsentanter – Maja Torp melder tilbage fra Ledelsesdagen, at der var 
tilfredshed med arrangementet, hvor deltagerne blandt andet gav udtryk for at det giver god inspiration til 
videre forløb på uddannelsen. Prisen kan for nogle være en udfordring. 
 
Maja Torp: - Ledelsesdagen: løbende ledelsesudvikling. Der findes info om dette på Ledelseskommissionens 
hjemmeside. 
Mastermodulet: Det virker godt at man modtager undervisning hos de to undervisere, og man var på den måde 
godt rustet til efterfølgende at tage fat på sin problemformulering. En god måde at få taget hul på motivatio-
nen i forhold til at få taget hul på masterafhandlingen. 
 
 
Ad 5: Semesterevalueringer foråret 2018 
 
For de fleste modulers vedkommende er der nu en tilfredsstillende svarprocent. Rimelig høj tilfredshed på de 
enkelte moduler. 
Litteratur/sværhedsgrad: Det er en forudsætning for at gå på MPG-uddannelsen, at man kan læse og skrive 
engelsk. Derfor vil det nuværende niveau af engelsk litteratur bevares. 
Download af litteratur: Der har været en del kritik af proceduren med dybdelink til teksterne på AUB’s hjem-
meside, men dette er et vilkår i copydan-regi. 
 
• Mastermodulet: kun 4 respondenter har svaret på den digitale udgave. Generelt er evalueringen positiv. 
• Strategisk ledelse: Rigtig fin evaluering. En engelsk-amerikansk lærebog, - hvor der har været fokus på det 

private arbejdsmarked. Derfor er det nu besluttet i stedet blandt andet at anvende Kurt Klaudi Klausen’s læ-
rebog.  

• Offentlig styring: Utrolig velforberedt. Underviseren er god til at formidle 
• Ledelse af reform og forandring: God evaluering. Der anvendes en matrix-model på modulet, - som måske 

kunne være inspirerende for andre modulet også. (Marie: Vil du lave en kort beskrivelse af arbejdet med 
matrix-modellen?) 

• Strategisk HRM: God evaluering 
• Organisation og innovation: Der er stor interesse for modulet. Maja Torp: Helhedsorienteret indsat-

ser/nationale retningslinjer er en tendens som ses meget i den offentlige sektor. Der er mange ledere som 
pt. sidder med denne udfordring. 

• Organisationspsykologi: En mindre god evaluering. Både pædagogisk og formidlingsmæssigt. De studerende 
mener der mangler et ledelsesmæssigt perspektiv på modulets indhold.                      

 
Ad 6: Semesterplan – 2019-2020 – intet at bemærke. 
 
Ad 7: Status på markedsføring af MPG-uddannelsen i 2018. Der har været kørt en mere offensiv markedsføring 
af uddannelsen op til semesterstarten E18. Vi forsøger at være til stede på de digital medier, Facebook og Link-
Din. Uddannelsen har fået et tilskud til markedsføringen på uddannelsen. Maja foreslår at uddannelsen kunne 
være til stede i AKKR til KL-konferencer. (Social- og sundhedspolitisk forum) har deltagelse af både politikere og 
embedsmænd. Vi undersøger om det kunne være en mulighed. 
 
Ad 8: Fastlæggelse af næste møde 
Næste møde: fastlægges senere 
 
Ad 9: Eventuelt – intet under eventuelt 


