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26.05.2020 
J. nr. 2020-017-01183 

Referat af ekstraordinært studienævnsmøde tirsdag den 26. maj 2020, kl. 15.00 – 16.00 
  
Aalborg: MS Teams 
 
Tilstede: 

 Simon Mou Skogberg (SMS), MPG-studenterrepræsentant  

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

 Kenneth Mølbjerg Jørgensen (KMJ), Institut for Økonomi og Ledelse 

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

 Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant 

 Sophie Ussing, (SU), MPG-studenterrepræsentant 

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

 Jan Holm Ingemann, studieleder, Institut for Politik og Samfund  
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering 
2. Kommentarer af selvevalueringsrapport  

 
Ad 1 – Orientering: 
 

 På grund af Corona-krisen er der en del af vores nuværende MPG-studerende (37studerende/41 eksame-
ner), som er omfattet af Corona-nødberedskabet, og disse har søgt om og fået udsat deres eksamen til uge 
35/august måned. 

 Som en del af åbningsfase 2 er der nu åbnet for muligheden for afvikling af eksamener med fysisk fremmø-
de på mastermodulet. Der vil snarest blive skrevet til de studerende på mastermodulet, hvor man som stu-
derende skal give besked om, hvis man ønsker sin eksamen/masterafhandling afviklet med fysisk fremmø-
de. 

 P.g.a. Corona-krisen har vi i F20 skruet en anelse ned for uddannelsens markedsføring af den planlagte 
ledelsesdag i august måned, - da vi er/har været usikre på om det bliver muligt at gennemføre den som 
planlagt den 21.08.2020. 

 På grund af Corona-krisen er vi spændte på hvordan antallet af ansøgere til uddannelsen vil være i efteråret 
2020. Indtil nu ser det fornuftigt ud. 
Vi har dog nu igen i maj måned skruet op for markedsføringen med henblik på at opnå et så godt optag som 
muligt til E20. 

 Der arbejdes stadig på at få etableret et fælles SAMF-EVU-sekretariat i løbet af efteråret 2020, således at vi 
bl.a. kan få optimeret markedsføringsindsatsen på uddannelsen. 
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Studielederen spørger om studenterrepræsentanterne har tilbagemeldinger om den digitale undervisning un-
der Corona-krisen: 
 
Brian Roed: Generelt stor tilfredshed med den digitale undervisningsform. 
Sophie Ussing: Stor tilfredshed under de givne omstændigheder. Enkelte studerende har givet udtryk for at de 
fremadrettet gerne ser en blanding af digital undervisning og fysisk fremmøde på campus. 
Simon Mou Skogberg: På mastermodulet har den digitale undervisningsform har fungeret fint under de givne 
omstændigheder. Man skal overveje forskellige muligheder, som f.eks. blended learning. 
Brian Roed: er af samme opfattelse, det skal ikke være enten/eller men både/og. 
Thomas Bredgaard: Glad for de positive tilbagemeldinger, - og vi skal sørge for/huske en grundig evaluering af 
dette forløb. 
 
Underviserne: 
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: Ugen før opstarten af undervisningen på seminar 2 på Strategisk HRM blev det 
besluttet at al undervisning skulle foregå digitalt. Har i starten anvendt bl.a. indtalte power-points, - men skif-
tede til on-line undervisning, som også blev optaget for på den måde at opnå en form for interaktion, samt for 
at undervisningen kunne være tilgængelig for de studerende som ikke havde mulighed for at være tilstede på 
dagen. Det gav et godt resultat. Det digitale medie kan anvendes på mange måder. Der er store muligheder. 
Marie Østergaard Møller: Kørte al undervisning synkront. Teknisk fungerede tingene, - undervisningen blev 
afviklet via MS Teams. Grupperne kørte som teams og ellers som planlagt. Det var meget intensivt, og der var 
interaktion. Det som fungerede mindre godt, - var med de eksterne gæsteforelæsere, da disse på det tidspunkt 
hvor forelæsningen blev afviklet, ikke havde samme rettigheder/muligheder på MS Teams. Det er bedre med 
den nuværende MS Teams-version. 
Thomas Bredgaard: Vi har fået en masse erfaringer, - som vi skal huske at drage nytte af i fremtiden. 
Sophie Ussing: Anbefaler MS Teams og især Zoom som undervisningsmedie, 
 
 
Ad 2 - Kommentarer af selvevalueringsrapport: 
 
Som en betingelse for institutionsakkrediteringen skal samtlige uddannelser på AAU godkendes hvert 6. år af 
prorektor Inger Askehave. Der er peget på en ny ekstern ekspert til panelet.  
 
Der er f.eks. et opmærksomhedspunkt i selvevalueringsrapporten omkring flytningen af uddannelsens under-
visningsfaciliteter fra AUB/Langagervej 2 til AUB/Kroghstræde 1/3. Et sådant punkt vil naturligvis udgå af evalu-
eringsrapporten næste gang den udarbejdes. 
Der er ved flere lejligheder givet udtryk for at få en skabelon som er tilpasset en masteruddannelse, da flere af 
punkterne fortrinsvis relaterer sig til dagsstudierne. Derfor er der flere af punkterne i selvevalueringsrapporten, 
som ikke er så relevante i forhold til MPG-uddannelsen. 
 
Simon Mou Skogberg: Det er vigtigt at pointere at der er tale om en meget betydningsfuld uddannelse, ligesom 
markedsføringen af uddannelsen over for aftagerne er essentiel. Endelig er det vigtigt at informere om hvad 
aftagernes udbytte af uddannelsen er. Derudover kunne man måske i højere grad markedsføre uddannelsen 
som en modulopbygget uddannelse, hvor man ikke forpligter sig til en fuld masteruddannelse, men sagtens kan 
tage enkelte moduler. Derudover bør man bevare og markedsføre uddannelsen som en uddannelse af meget 
høj kvalitet. Lav f.eks. et design tilrettet en kommune. 
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: Kunne vores dimittender måske være potentielle kunder til vores nye valgfag? 
Skal vi gøre en større indsats for at de kommer tilbage for at tage nye/flere moduler? 
Simon Mou Skogberg: Vi bør navigere i forhold til den virkelighed som vores studerende skal udøve ledelse i. 
Altså være mere på forkant med vores nye valgfag. Der mangler især aktivitet om uddannelsen på LinkdIn. 
Mit perspektiv i forhold til selvevalueringsrapporten er at se hvordan denne udvikler sig i forhold til en hand-
lingsplan. Uddannelsen har rigtig fine evalueringer, så måske kunne man synliggøre den kvalitet og den til-
fredshed der kommer frem i uddannelsens evalueringer. Det er vigtigt at holde fokus på hvad der sker når ud-
dannelsen flytter fra AUB til Kroghstræde, da man som MPG-studerende har nydt stor fordel af, at uddannelsen 
hidtil har været afviklet på AUB/Langagervej 2. 
Sophie Ussing: Der tales meget pænt og godt om uddannelsen. Underviserne på uddannelsen har en stor re-
spekt ude i samfundet. Det er vigtigt at få vores dimittender ind på vores nye valgfag, - således at deres erfarin-
ger fra samfundet ”kommer ind” på uddannelsen. 
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: Kommunikativ strategi: hvordan fremhæver vi de helt fantastiske ting vi har på 
uddannelsen? På vores MPG-uddannelse har vi en nær kontakt til vores studerende i modsætning til de store 
universiteter med store optag. Vi glemmer måske at bruge selvevalueringsrapporten som det værktøj det fak-
tisk er. 
 



 

3  

 

Simon Mou Skogberg: Når uddannelsens sekretariat i fremtiden kommer ind et SAMF-EVU-fællessekretariat, 
skal der være fokus på, at uddannelsen får ”sin bid af kagen” – således at den ikke drukner i markedsførings-
strategien for de andre uddannelser som også bliver en del af et fælles SAMF-EVU-fællessekretariat. 
Brian Roed: Man skal styrke fortællingen om den gode uddannelse internt på de indre linjer.  
Marie Østergaard Møller: Skabelonen for selvevalueringsrapporten indeholder for få muligheder til at finde 
emner, hvor vi kan finde punkter hvor uddannelsen kan styrkes.  
Thomas Bredgaard: Vi forsøger hele tiden at overbevise ledelsen om, at de skal prioritere MPG-uddannelsen, 
således at vi kan få overskud/ressourcer til f.eks. at besøge vores aftagere. Det er en kamp vi fortsætter på de 
indre linjer. Rigtig gode ideer omkring især markedsføringen af uddannelsen, som vi absolut bør satse på i 
fremtiden når der forhåbentlig kommer flere ressourcer til øget markedsføring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


