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16.09.2019 
J. nr. 2019-017-00890 

 
Referat studienævnsmøde mandag den 16. september, 2019, kl. 13.00 – 15.00 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 
• Henning Jørgensen (HJ), AAU, Institut for Statskundskab 
• Maja Torp (MT), MPG-studenterrepræsentant 
• Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant 
• 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 
• Marie Østergaard Møller (MØM, AAU, Institut for Statskundskab 
 
Dagsorden:  
 

- Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
- Nyt fra studieleder 

o Drøftelse af evt. forslag til ”Årets underviser” 
o Fejring af MPG-uddannelsens 10 års jubilæum 
o Flytning fra AUB til Kroghstræde 3 
o Evaluering af Ledelsesdag og forslag til inspirationsmøder 
o Deltagelse i Obama-arrangement 
o Optag E2019 
o Kommende Valgfag 

- Nyt fra studenterrepræsentanter og undervisere 
- Semesterevalueringer F2019 (vedhæftet) 
- Fastlæggelse af næste møde 
- Eventuelt 

 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 20.03.2019 
Referatet blev godkendt, dog med den opfølgning ” Internationalisering af MPG-uddannelsen” endnu ikke er 
blevet lanceret. Vi forsøger at få lavet et program, som vil kunne sendes ud til de studerende, således at vi kan 
få afklaret om der er interesse for et sådan tilbud for uddannelsens studerende. 
 
Simon efterspurgte status for ”Kortlægning, strategi og organisering af EVU-området på AAU”. Der er endnu 
ikke nogen endelig afklaring, - men studiet orienterer studienævnet når der foreligger en sådan. 
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Ad 3: Nyt fra studieleder: 
o Drøftelse af evt. forslag til ”Årets underviser” – TB efterlyser forslag/indstilling til årets undervisere blandt 

MPG-uddannelsens undervisere. Studenterrepræsentanterne giver besked om de vælger at kontakte alle 
MPG-studerende eller om de vælger at indstiller deres kandidat 

o Fejring af MPG-uddannelsens 10-års jubilæum – Uddannelsen afholder den 22.11.2019 jubilæumsfest på 
Comwell, Hotel Hvide Hus, Aalborg. Der bliver i indeværende uge udsende indbydelse til studerende, di-
mittender, undervisere og samarbejdspartnere. Festen indledes med at gæsteforelæsning v/Carsten Greve 
efterfulgt at middag og dans med musik v/The Overheads. Der er et max. antal på 100 personer og med en 
deltagerbetaling på kr. 250/person 

o Flytning fra AUB til Kroghstræde 3 – forventes at ske med virkning fra og med E20. 
o Evaluering af Ledelsesdag og forslag til inspirationsmøder – Emnet var i år Paradoksledelse med deltagelse 

af ca. 100 personer. Et aktuelt emne, som fra og med F20 udbydes som valgfag på uddannelsen med Jan 
Heiberg som modulansvarlig. 

o Deltagelse i Obama-arrangement – den 28.09.2019 – 2 studenterrepræsenter fra Studienævnet deltager. 
Der sker efterfølgende formidling fra de 2 studenterrepræsentanter i form af et kort resume om arrange-
mentet vil alle MPG-studerende via Moodle 

o Optag E2019 – et stabilt og svagt stigende optag – 188 modulplaceringer – hvoraf 23 er helt nye i E19. 
o Kommende Valgfag – 2 nye i F20 Ledelse af fagprofessionelle, (JG & JS’s nye fag) & Paradoksledelse. I E20 – 

udbydes Økonomi og ledelse, og dernæst Flemming Larsens valgfag ”Ledelse af medarbejder- og bruger-
drevet innovation af velfærdsservice”.  
TB opfordrer studenterrepræsentanterne til at komme med forslag til eventuelle nye valgfag. Simon op-
fordrer til at der ikke udbydes for mange valgfag i samme semester. 
 
Semesterplan for F20 & E20: 

Foråret 2020 Efteråret 2020  
Grundmoduler/obligatoriske Grundmoduler/obligatoriske 
PUF (AOT) 
Forskningsdesign og –metode (3 ECTS) (SR)  

PUF (AOT)  
LFG – (MBH) 

Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 
Strategisk ledelse (KN) 
Offentlig styring (PNB) 
Strategisk HRM (KMJ)  

Ledelse af reform og forandring (MOL) 
Forandrings- og projektledelse (KN) 

Valgfag (VF) – (5 ECTS) Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
Organisation og innovation (JG & JS) 
Ledelse af fagprofessionelle (MOL) 
Paradoksledelse (Jan Heiberg) 

Økonomi og ledelse (PNB) 
Kommunal topledelse (MBH)  
Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet inno-
vation af velfærdsservice (FL) 

Mastermodulet (JA + SR) Mastermodulet (12 ECTS) - (JA + SR) 
 
o Der planlægges med et inspirationsmøde i F20 – emnet kunne være FN’s Verdensmål – med f.eks. Sten 

Hildebrandt som oplægsholder. Hvis studerende eller undervisere på MPG-uddannelsen arbejder med em-
net, så kunne disse give replik på Sten Hildebrandts oplæg.  

o Studenterrepræsentanterne opfordres til at sende fotos fra forelæsningerne på de enkelte moduler, og 
sender disse plus eventuelle input, som mastersekretariatet sørger for at uploade på uddannelens FB-profil. 
Underviserne på OLM-fagene opfordres til at lave korte sekvenser på 2-3 minutter som kan uploades på 
uddannelsens hjemmeside. 

 
Ad 4:  Nyt fra studenterrepræsentanter og undervisere.  
Simon oplever at der generelt er en positiv stemning i forbindelse med afviklingen af de forskellige moduler. 
Brian fremhæver netværksdannelsen blandt de studerende som en meget betydningsfuld faktor på uddannel-
sen. Maja fremhæver de forskellige sektorers deltagelse på uddannelsen som en anden vigtig faktor. 
 
Ad 5:  Semesterevalueringer F2019 
Stort set gode evalueringer på modulerne. Simon foreslår at de enkelte modulers tidligere evalueringer indgår i 
dette semesters evaluering, således at man kan følge fagets udvikling. De studerende udtrykker stort tilfreds-
hed med mastersekretariatets service i forbindelses med studiets afvikling. HJ giver udtryk for at der arbejdes 
på en høj svarprocent på alle moduler. Evalueringen af de enkelte moduler blev derefter kort diskuteret. 
 
Ad 6: Fastlæggelse af næste møde – 29.01.2020, kl. 13.00-15.00. 
 
Ad 7: Eventuelt – intet under eventuelt. 


