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16.09.2020 
J. nr. 2020-017-01312 

 
Referat studienævnsmøde onsdag den 16. september, 2020, kl. 13.00 – 15.00 
  
Aalborg: Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 

  

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

 Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant via MS Teams 

 Jens Bach Storgaard (JBS), MPG-studenterrepræsentant 

 Sophie Ussing (SU), MPG-studenterrepræsentant 

 Lis Carlsen (LIC), Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
Afbud: 

 Jan Holm Ingemann (JHI), AAU, Institut for Politik og Samfund 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 26.05.2020  
2. Orientering fra studieleder: 

a. Selvevalueringsrapport og selvevalueringsmøde 22.01.2020 for MPG-uddannelsen  
b. Undervisningen på MPG-uddannelsen i efteråret 2020 
c. Ledelsesdag 2020 og forslag til inspirationsmøder 
d. Referat af drøftelser på lærermøde tidligere samme dag 

3. Drøftelse: Erfaringerne med online undervisning i foråret 2020 og hvad kan vi lære ift. brug af online under-
visning fremover? 

4. Semesterevalueringer F20  
5. Fastlæggelse af næste møde 
6. Eventuelt 

 
 
Ad 1: Godkendelse af dagsorden 
Referat fra sidste møde den 26.05.2020 blev godkendt. Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2: Orientering fra studieleder: 

 Marie Østergaard Møller er nu deltidsansat og er derfor trådt ud af studienævnet, og det samme er Ken-
neth Mølbjerg Jørgensen, da han har fået nyt job på Malmø Universitet m.v.f. 01.11.2020. Der arbejdes på 
at finde 2 nye VIP-repræsentanter 

 TB orienterede om selvevalueringsprocessen. Der afholdes selvevalueringsmøde mandag den 21.09.2020, 
hvor studienævnets næstformand Brian Roed også deltager. 

 Der arbejdes stadig på etablering af et fælles SAMF-EVU-sekretariat, som tænkes placeret på Institut for 
Økonomi og Ledelse. Arbejdet med etableringen har af flere årsager været forsinket, - men er nu igen i pro-
ces. Der arbejdes i et studiefagligt og administrativt spor, som skal give indstilling til FL m.h.p. ikrafttræde i 
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starten af 2021. TB arbejder for et administrativt sekretariatet, således at MPG-studienævnet bevares og 
samtidig at der tilføres administrativ støtte til MPG sekretariat indtil sammenlægningen.  

 Uddannelsen gennemfører i E20 en forstærket markedsføringsindsats af uddannelsen, og har i den anled-
ning fået bevilget ressourcer til formålet. 

 Al undervisning foregår fra og med E20 i Kroghstræde 1, lokalet Mozart. Brian Roed og Jens Bach Storgaard 
giver begge udtryk for at faciliteterne til undervisningen er i orden. 

 Den fysiske undervisning på uddannelsen i E20 fastholdes. Der vil være tilbud om digital undervisning, hvis 
man som studerende er forhindret i at deltage i den fysiske undervisning. Mastersekretariatet skal oriente-
res i god tid, således at underviserne kan orienteres om at der skal gennemføres undervisning både med fy-
sisk fremmøde samt via Polycom. 

 Studenterrepræsentanterne bliver opfordret til at komme med forslag til årets underviser på MPG-
uddannelsen. Sophie Ussing og Jens Bach Storgaard foreslår begge Jan Heiberg og vil udarbejde en indstil-
ling.  

 Optaget på MPG-uddannelsen i E20 ser ganske fornuftigt ud. 174 modulplaceringer, heraf 31 nye studeren-
de, som svarer nogenlunde til tidligere optag i efterårssemestret. Vi vil dog fortsætte en udvidet markedsfø-
ringsindsats til F21-optaget. 

 Deltagerantallet til den årlige MPG-Ledelsesdag med temaet ”Offentlig ledelse og verdensmålene for bære-
dygtig udvikling” den 21.08.2020 var påvirket af Covid-19, - men blev dog gennemført med 50 deltagere.  

 MPG-uddannelsen udbyder i F21 et nyt valgfag ”Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer” med Ken-
neth Mølbjerg Jørgensen som modulansvarlig. Se info her: 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/SMG140089B%C3%86 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/SMG140079B%C3%86 

 Vi arbejder på at afvikle et inspirations-/fyraftensarrangement i E20, hvor erfaringerne i forbindelse med 
Covid-19 nedlukningen vil være temaet. TB opfordrer studenterrepræsentanterne til at komme med forslag 
til oplægsholdere til arrangementet. 

 Vi fortsætter med undervisning med fysisk fremmøde i E20, hvor der er mulighed for digital undervisning, 
hvis man er forhindret i at møde op fysisk. 

 Eksamen i E20: Der tilbydes digital eksamen, hvis man er forhindret i deltage i den fysiske eksamen pga. 
Covid-19. 

 
 

Ad 3 – Drøftelse: 
Drøftelse: Erfaringerne med online undervisning i foråret 2020 og hvad kan vi lære ift. brug af online undervis-
ning fremover? 
 

 Sophie Ussing: Der er udtrykt et ønske om en generel mulighed for kombination af fysisk og digital under-
visning. 

 Jens Bach Storgaard giver udtryk for tilfredshed omkring optagede forelæsninger, som også kunne er et 
ønske fremadrettet. 

 TB fortæller at der er nogle GDPR-spørgsmål som skal afklares inden vi fremadrettet kan tilbyde optagede 
forelæsninger. Det er op til de underviserne hvilken platform de fremadrettet vælger at bruge i forbindelse 
med digital undervisning.  

 
 
Ad 4 - Semesterevalueringer F2020 blev gennemgået og drøftet. 
TB orienterer om, at det bliver indskærpet over for de studerende via underviserne, at de skal huske er besvare 
evalueringerne, da disse er et vigtigt redskab for studiet/studienævnet i arbejder med at forbedre uddannel-
sen. 
Brian Roed: foreslår at studenterrepræsentanterne laver et oplæg/video til de studerende om hvor vigtigt det 
er, at man som studerende besvarer evalueringerne. Studenterrepræsentanterne laver et oplæg/video og sen-
der det til Mastersekretariatet snarest muligt. Oplægget vil efterfølgende blive uploadet på Moodle. 
 
Ad 5 - Fastlæggelse af næste møde: 
27.01.2021, kl. 13.00-14.00. 

 
Ad 6: Eventuelt: 
Intet under eventuelt. 
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