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20.03.2019 
J. nr. 2019-017-00741 

 
Referat studienævnsmøde onsdag den 20. marts, 2019, kl. 13.00 – 15.00 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 15 
 
Tilstede: 
• Henning Jørgensen (HJ), AAU, Institut for Statskundskab 
• Maja Torp (MT), MPG-studenterrepræsentant 
• Marie Østergaard Møller (MØM, AAU, Institut for Statskundskab 
• Simon Mou Skogberg (SMS), MPG-studenterrepræsentant 
• Thomas Bredgaard (TB), AAU, Institut for Statskundskab 
• Lis Carlsen (LIC), Institut for Statskundskab, Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
Afbud: 
• Jan Holm Ingemann, AAU, Institut for Statskundskab 
• Celihda Ring Hansen (CRH), MPG-studenterrepræsentant 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
3.  Orientering og meddelelser v/studieleder Thomas Bredgaard 

• Besparelser på SAMF og MPG-uddannelsen 
• Kortlægning, strategi og organisering af EVU-området på AAU 
• Statusmøde og handlingsplan for MPG-uddannelsen 
• Studieledermøde på EVU-området 
• Status på optag i efteråret 2018 
• Inspirationsmøder og ledelsesdag 

4. Nyt fra undervisere og studenterrepræsentanter 
5. PBL kompetencer og progression  
6. Procedure ved plagiatsager (se: https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/plagiat) 
7. Internationalisering af MPG-uddannelsen 
8. Semesterevalueringer efteråret 2018  
9. Semesterplan – 2019-2020  
10. Fastlæggelse af næste møde 
11. Eventuelt 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 17.09.2018 
Referatet blev godkendt. 

mailto:lic@dps.aau.dk
http://www.mpg.aau.dk/
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/plagiat
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Ad 1: Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden blev godkendt 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt 
 
Ad 3: Orientering og meddelelser 
• Besparelser på SAMF og MPG-uddannelsen: MPG-uddannelsen vil ikke umiddelbart blive berørt af disse 

besparelser, dog er driftsbudgettet for MPG-uddannelsen blevet beskåret med ca. 300.000. Undervisningen 
på LFG-modulet er blevet flyttet fra Comwell Rebild Bakker til AUB, og udviklingsmidler er sparet væk. Si-
mon giver udtryk for at der måske bør tilbydes en tilkøbsmulighed i form af en overnatning på Scandic i for-
bindelse med afviklingen af modulerne på LFG, da dette modul for de fleste studerende er det første modul 
på uddannelsen. 

• Kortlægning, strategi og organisering af EVU-området på AAU: Der er nedsat en task-force på AAU fsv. 
angår EVU-området. Der er lavet en større undersøgelse på området, som stadig er i proces og hvor der af-
holdes 2 workshops i april og maj måned. Thomas Bredgaard deltager i den ene workshop. Resultatet skal 
derefter forelægges Det Strategisk Uddannelsesråd, hvorefter strategien for EVU-området på AAU fastlæg-
ges. 

• Statusmøde og handlingsplan for MPG-uddannelsen: Fakultet afholder 1 x årligt statusmøde på uddannel-
sen, hvor der tages udgangspunkt i uddannelsens selvevalueringsrapport, - og de opmærksomhedspunkter 
som er indeholdt i denne, tages op til drøftelse på statusmødet. Blandt andet blev de metodiske kompeten-
cer på uddannelsen drøftet, og dette er løst ved at der nu er indført et ny obligatorisk modul på uddannel-
sen (Forskningsdesign og metode). Der blev efterlyst inddragelse af digitalisering i undervisningen på ud-
dannelsen. Derfor er der på modulet Evaluering indført flipped-learning i undervisningen. Rasmus Ravn og 
Thomas Bredgaard anvender dette på det ene seminar på modulet, og undervisningen bliver fulgt af e-
læringskonsulenter, således at de pædagogiske komponenter på uddannelsen bliver taget op til eventuel 
genovervejelse. 
Studenterrepræsentanterne: Man bør eventuelt overveje i større udstrækning at inddrage mere praksiser-
faring i undervisningen. 

• Studieledelsesmøde på EVU-området: Der er nu indført møder fra studieledere på EVU-området 
• Status på optag i efteråret 2018: E18 var det hidtil største optag på uddannelsen 
• Inspirationsmøder og ledelsesdag: Informationsmøde og fyraftensmøder er afskaffet og erstattet med 

Inspirationsmøde som afholdes første gang den 20.03.2019, med temaet Paradoksledelse. Der er tilmeldt 
ca. 75 personer. Der planlægges afholdt 1-2 af disse møder pr. semester. Ledelsesdagen afholdes som sæd-
vanlig i august 2019, denne gang den 23.08.2019. Temaet bliver paradoksledelse og TB efterlyser undervise-
re og studerende, som vil byde ind med erfaringer om dette tema.. 
 
 

Ad 4: Nyt fra undervisere og studenterrepræsentanter: Simon og Maja sender tekst til ny mail som skal sendes 
ud til de studerende via moodle vedr.  deres arbejde i studienævnet 
 
Ad 5: PBL kompetencer og progression: Der er et centralt krav om i større grad at inddrage progressive PBL-
kompetencer på AAU.  . MPG-uddannelsen har lavet en midtvejsstatus, som er sendt til fakultetet. Medlem-
merne af MPG-studienævnet gav udtryk for at PBL-kompetencer allerede er indarbejdet tilstrækkeligt i den 
nuværende studieordning, som blev revideret i august 2018 og at det derfor ikke på nuværende tidspunkt er 
behov for yderligere ændringer.  
 
 
Ad 6: Procedure ved plagiatsager: TB orienterede kort om proceduren i eventuelle plagiatsager. Alle skriftlige 
opgaver scannes for plagiat. Hvis der er mistanke om plagiat eller andre brud på god videnskabelig praksis kon-
takter vejleder/underviser TB, som derefter undersøger sagen nærmere.  
 
Ad 7: Internationalisering af MPG-uddannelsen: Begrebet stammer tilbage fra vores CBS-samarbejde, hvor 
dette var en mulighed for de studerende. Derfor har det været en overvejelse om, hvorvidt dette også skulle 
være et tilbud på MPG-uddannelsen på Aalborg Universitet. 
TB efterlyser en tilkendegivelse fra studenterrepræsentanterne om, hvorvidt der menes at være en efterspørg-
sel blandt uddannelsens studerende. Maja Torp mener ikke at det er tilfældet.  
 
HJ: Ser gerne at dette bliver en mulighed/tiltag på uddannelsen, og gennemfører det gerne på uddannelsen. 
Henning tilbyder at lave et 2-dags program, som f.eks. kunne gennemføres i 2020. Tilbuddet vil under alle om-
stændigheder være med selvbetaling. 
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Simon foreslår et komprimeret/koncentreret modul, som gennemføres på f.eks. 1 uge også kunne være en god 
idet som et nyt tiltag på uddannelsen. Mastersekretariatet undersøger det hos CBS om deres erfaring med et 
sådant modul, som mener at være gennemført/udbudt på CBS 
 
Ad 8: Semesterevalueringer efteråret 2018: Der er gennemgående gode evalueringer. Et enkelt modul har en 
besvarelsesprocent på 100%.  Underviserne supplerer den skriftlige evaluering med en mundtlig evaluering, 
således at vi får det bedst mulige evalueringsresultat.  
Mastermodulet vil fra F20 have lektor Stine Rasmussen som modulansvarlig. Dermed opnår vi en rød tråd mel-
lem det obligatoriske modul Forskningsdesign og metode & Mastermodulet 
 
Ad 9: Semesterplan – 2019-2020:  
Maja: Effektmåling – kan dette fremover indgå i VF Evaluering? 
TB: efterlyser input til nye valgfag: 
HJ: foreslår ”Medindflydelse og medbestemmelse” 
 
Ad 10: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes den 16.09.2019, kl. 13.00-15.00. 
 
Ad 11: Eventuelt: Intet under eventuelt 
 
 
 


