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29.01.2020 
J. nr. 2020-017-01086 

 
Referat studienævnsmøde onsdag den 29. januar, 2020, kl. 13.00 – 15.00 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 

 Simon Mou Skogberg (SMS), MPG-studenterrepræsentant 

 Thomas Bredgaard (TB), AAU, Institut for Politik og Samfund 

 Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Institut for Økonomi og Ledelse 

 Marie Østergaard Møller (MØM), AAU, Institut for Politik og Samfund 

 Jan Holm Ingemann (JHI), AAU, Institut for Politik og Samfund 

 Lis Carlsen (LIC), Institut for Politik og Samfund, Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
Afbud: 

 Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant 

 Maja Torp (MT), MPG-studenterrepræsentant 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 16.09.2010 
2. Nyt fra studieleder 

a. Orientering om handlingsplansmøde for MPG-uddannelsen afholdt den 07.01.2020  
b. Orientering om opstartsmøde ifm. opstarten på den nye selvevalueringscyklus 2020 – 2025. Mødet af-

holdes den 29.01.2020 
c. Orientering om flytning af undervisningsfaciliteter fra AUB, Langagervej 2 til Kroghstræde 1 & 3 mvf. E20 
d. Kenneth Mølbjerg Jørgensen er ny underviserrepræsentant i MPG-studienævnet mvf. 2020 
e. Status på optag F20 pr. 22.01.2020 – der optages studerende helt frem til studiestarten på det enkelte 

MPG-modul 
f. Orientering om fremtidigt Fællessekretariat for EVU-aktiviteter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
g. Orientering om muligheden for digital understøttet undervisning på MPG-uddannelsen 
h. FN’s verdensmål på MPG-uddannelsen 
i. Orientering om årets Ledelsesdag 

3. Nyt fra underviserne 
4. Semesterevalueringer E2019 (vedhæftet – på nær evaluering for ”Fra velfærdsstat til konkurrencestat” som 

eftersendes) 
5. Fastlæggelse af næste møde 
6. Eventuelt 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 16.09.2019 
Referatet blev godkendt 
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Ad 3: Nyt fra studieleder: 
a. Orientering om handlingsplansmøde for MPG-uddannelsen afholdt den 07.01.2020 
b. Orientering om opstartsmøde ifm. opstarten på den nye selvevalueringscyklus 2020 – 2025. Der er den 

29.01.2020 afholdt det 1. indledende møde om selvevalueringsprocessen, som nu er 6-årig. Studie-
nævnet vil blive inddraget i processen, og derfor afholdes et møde i maj måned, hvor selvevalueringen 
vil være det eneste punkt for dagsordenen. Simon opfordrer til at vi sender den tidligere selvevalue-
ringsrapport med ud når arbejdet påbegyndes. 

c. Orientering om flytning af undervisningsfaciliteter fra AUB, Langagervej 2 til Kroghstræde 1 & 3 mvf. E20 
d. Kenneth Mølbjerg Jørgensen er ny underviserrepræsentant i MPG-studienævnet mvf. 2020 
e. Status på optag F20 pr. 22.01.2020 – der optages studerende helt frem til studiestarten på det enkelte 

MPG-modul. Der skal intensiveres på markedsføringen, således at det sædvanlige optagstal kan beva-
res eller øges. 

f. Orientering om fremtidigt Fællessekretariat for EVU-aktiviteter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
Der arbejdes pt. på et fremtidigt fællessekretariatet for betalingsuddannelserne på Samf. Det kan skabe 
rammerne for en langt bedre markedsføring. Studenterrepræsentanten (SMS) giver udtryk for stor til-
fredshed med planen om etablering af et fællessekretariatet. Et fællessekretariat vil også kunne bidra-
ge med analyseopgaver som kan belyse hvor vores studerende kommer fra. Fællessekretariatet forven-
tes etableret mvf. E20. 

g. Orientering om muligheden for digital understøttet undervisning på MPG-uddannelsen. Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet ser gerne IT-støttet undervisningen intensiveret på uddannelsen. Studenterre-
præsentanten (SMS) foreslår at man kunne overveje at erstatte den ene af de 6 seminardatoer på mo-
dulerne med IT-støttet undervisning uden fremmøde. Der arbejdes videre med emnet. 

h. FN’s verdensmål på MPG-uddannelsen 
i. Orientering om årets Ledelsesdag. Datoen er fastlagt til den 21.08.2020. Emnet er FN-s verdensmålene, 

og bla. Steen Hildebrandt og Kenneth Mølbjerg Jørgensen er oplægsholdere. Planen er, at ledelsesda-
gen følges op af et inspirationsmøde og dernæst af et valgfag med samme emne. 

 
Ad 3 - Nyt fra undervisere og studerende: 
Studenterrepræsentanten har ikke modtaget input fra studerende. Intet nyt fra underviserne 
 
Ad 4 - Semesterevalueringer E2019: 
Semesterevalueringer E2019 (vedhæftet – på nær evaluering for ”Fra velfærdsstat til konkurrencestat” som 
eftersendes). De enkelte modulevalueringer blev gennemgået. Studenterrepræsentanten (SMS) opfordrer til at 
vi igen opfordrer underviserne til at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at man som studerende gennemfører 
evalueringerne. Det sker ikke på alle moduler. Kunne man få data fra de enkelte moduler akkumuleret på f.eks. 
PUF og Mastermodulet. Mastersekretariatet undersøger hvordan vi kan få dette lavet. Mastersekretariatet/Pia 
har evalueringsopgaven i F20 og vil følge de retningslinjer som er besluttet på Institut for Politik og Samfund. 
Underviserne skal sørge for at uploade lektionsplan på Moodle henholdsvis før sommerferien og før juleferien. 
Mastersekretariatet indkalder til selvevalueringsmøde i sidste uge af maj måned, med forbehold for at datoen 
kan blive ændret. 

 
Ad 5 - Fastlæggelse af næste møde: 
16.09.2020, kl. 12.00-15.30. 

 
Ad 6: Eventuelt: 
Intet under eventuelt. 


