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27.01.2021 
J. nr. 2021-017-01530 

 
Referat MPG-studienævnsmøde onsdag den 27. januar 2021, kl. 13.00 – 14.00 – via MS Teams 
  
 
Tilstede: 
 

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

 Michael Baggesen Klitgaard (MBK), Institut for Politik og Samfund, AAU 

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

 Stine Rasmussen (SR), Institut for Politik og Samfund, AAU 

 Morten Balle Hansen (MBH), Institut for Politik og Samfund, AAU 

 Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant 

 Jens Bach Storgaard (JBS), MPG-studenterrepræsentant 

 Sophie Ussing (SU), MPG-studenterrepræsentant 

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

 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 16.09.2020  
1. Meddelelser og orientering 

 Selvevalueringshandlingsplan/kvalitetssikring 

 Status på fælles mastersekretariat 

 Optag F20 – status pr. 20.01.2022  

 Selvplagiering 

 Semesterplan (foreløbig) for 2022 
2. Evalueringer E2020  
3. Eventuelt 

 
 
Godkendelse af dagsorden 
Referat fra sidste møde den 16.09.2021 blev godkendt. Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 1: Meddelelser og orientering: 
Meddelelser og orientering: 

 Selvevalueringshandlingsplan/kvalitetssikring 

MPG-uddannelsen har netop startet næste 6-årige turnus for selvevalueringshandlingsplanen. Et fast punkt på planen 
er, at vi gerne vil øge optagelsen på uddannelsen, hvorfor der har været en øget markedsføringsindsats på uddannel-
sen i E20. Et andet punkt er om vi fremadrettet skal have et mere internationalt aspekt på uddannelsen, og derfor op-
fordres de modulansvarlige til også at benytte internationale oplægsholdere. På MPG-uddannelsen efterlyses der des-
uden et spor på kompetenceudvikling for undervisere på MPG-uddannelsen. Dialogen med dimittenderne på uddan-
nelsen kan styrkes, hvorfor vi arbejder på at få etableret et alumnenetværk og masterclasses. Dialogen med aftager-
panelet skal også styrkes fremover. 

 Status på fælles mastersekretariat. Har ligget i pipeline i nogle år. Der har været nedsat 2 grupper, en VIP-gruppe og en 

administrativ ledergruppe. I grupperne har det været diskuteret hvordan et fremtidigt SAMF-EVU-sekretariat kunne 

organiseres. Fakultetet vil prioritere EVU-området. Der skal holdes et møde fredag den 29.01.2020 i udvalget om orga-

nisering af VEU. Der er uenighed om spørgsmålet om et eller flere studienævn.  
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AOT: Et fremtidigt SSH-fakultet kunne måske være en model for et fælles EVU-sekretariat?  
TB: Vi er opmærksom på at der ligger flere/nye muligheder, men er bekymret for den lange tidshorisont som indgår i 
overvejelserne 

 Optag F20 der er pr. 20.01.2021: (der optages studerende helt frem til dagen før studiestarten på de enkelte moduler): 

Foråret 2021  

Offentlig styring 21 

Forskningsdesign og metode 33 

Personligt udviklingsforløb (PUF) 33 

Strategisk ledelse 22 

Paradoksledelse 23 

Ledelse af offentlig digitalisering 14 

Mastermodulet 10 

I alt pr. 20.01.2021 156 (16 nye studerende) 

 

 Selvplagiering: 

TB gør opmærksom på at der i forbindelse med eksamen på mastermodulet i E20 har opdaget et par tilfælde af selvpla-

giering, som stammer fra de studerendes tidligere opgaver på andre moduler. TB opfordrer derfor de modulansvarlige 

til at gøre de studerende opmærksom på, at de skal undgå selvplagiering og at eksamen udskydes, når det bliver opda-

get. 

 Semesterplan (foreløbig) for 2022: 

Moduludbud foråret 2022 Moduludbud foråret 2022 (foreløbig) 

Personligt Udviklingsforløb (PUF) Personligt Udviklingsforløb (PUF) – fortsat fra F22 

Forskningsdesign og metode Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) 

Offentlig styring (OLM) Personligt lederskab og coaching (OLM) 

Strategisk ledelse (OLM) Ledelse af reform og forandring (OLM) 

Strategisk HRM (OLM) Kommunikation og ledelse (OLM) 

Paradoksledelse (VF) Forandrings- og projektledelse (VF) 

Ledelse af fagprofessionelle (VF) VF – hvilket endnu ikke planlagt 

Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer (VF) VF – hvilket endnu ikke planlagt 

Mastermodulet Mastermodulet 

 
Ad 2: Evalueringer E20: 
Mastermodulet/JA og SR:  
Kæmpestor tak til JA, som i en årrække har været modulansvarlig. JA har besluttet sig for at F21 bliver sidste gang. TB op-
fordrer til at interesserede i at overtage modulansvaret – sammen med Stine Rasmussen – fra og med E21, henvender sig til 
Thomas Bredgaard. 
6 besvarelser – svarende til ca. 50 % i besvarelsesprocent. Undervisningen har været gennemført med fysisk fremmøde på 
1. & 2. seminar. 3. seminar blev ikke gennemført, da de studerende ikke ønskede det gennemført digitalt, som var et vilkår 
på det tidspunkt som seminaret var planlagt.  
Personligt lederskab og coaching/MS: Modulansvaret har været delt mellem KMJ og MS. MS overtager modulsansvaret fra 
og med E21. Marita sender en tilbagemelding til TB snarest muligt.  
LFG/MBH: rigtig fin evaluering med 32 besvarelser ud af 42 studerende. Undervisningen afvikles fra og med E20 nu igen på 
Comwell. 
PUF/AOT: modulet afvikles over 2 semestre/et helt år, og har derfor været lukket ned/lukket op af flere omgange. Lærings-
gruppernes møder blev afviklet nogenlunde efter planen, men desværre uden mulighed for at de studerende har kunnet 
besøge hinandens arbejdspladser. Ud fra de betingelser som modulet har været afvikles under (pga. Corona-restriktioner) 
er evalueringen ganske fornuftig. Underviserne italesætter gennem hele modulet hvorfor modulet afvikles/er planlagt som 
det er, således at de studerende har kendskab til fokus hele tiden. Der er stort fokus på at læringsgrupperne fungerer godt 
fra starten og derfor er der hele tiden 3 underviserne på den del af modulet. 
Ledelse af reform og forandring/MOL: der er studerende om oplever at der er for meget pensum. Matrix-grupperne har 
pga. Corona-restriktioner ikke kunnet gennemføres, hvilket har betydet en lidt dårligere evaluering. Modulet plejer at få ros 
for præcis dette element. MOL vil gerne have Jeppe Agger Nielsen med på modulet som underviser igen, Jeppe har i E20 
ikke haft mulighed for at undervise på modulet. JHI: vi måler en umiddelbar tilfredshed, da vi først på mastermodulet beder 
de studerende om at forholde sig til hele (den samlede) uddannelse. Derfor opfordres studienævnene til at gennemføre 
fokusgruppeinterview som et supplement til den kvalitative evaluering på de enkelte moduler. TB: opfordrer de modulan-
svarlige til at lave en mundtlig evaluering hen mod slutningen af de enkelte moduler. MOL vil gerne have et der også sker en 
evaluering af vejledningen.  
Forandrings- og projektledelse/KN: hen mod slutningen af sommerferien indløb der mange afbud fra de undervisere, som 
ellers skulle have deltaget Det indebar et ret stort arbejde med at finde nye undervisere. Der vil muligvis fremadrettet blive 
en gennemgående case på modulet. Bogen ”Fatale forandringer” var ny pensum på modulet, og den blev rigtig godt mod-
taget af de studerende. Hybrid-undervisning indgik pga. mink-Corona-restriktionerne i de 7 nordjyske kommuner.  Hybrid-
undervisningen vil vi ikke benytte os af igen. Defekt udstyr (projektor) på AUB og et lokale (Mozart), som ikke er egnet til 
Covid-19 undervisning har også været en udfordring. 
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Ledelse af medarbejderdrevet innovation/FL & DC: ret fin evaluering. 
Academic Writing har været et ønske som valgfag i rigtig lang tid. Sanne Lund Clement/Mathias Herup kunne være mulige 
undervisere. Da Forskningsdesign og metode blev et obligatorisk modul blev det reduceret til 3 ECTS, og konsekvensen blev 
på det tidspunkt at Academic Writing blev taget ud af modulet, og i stedet blev der fokus på design og metode. 
 
I F21 udbydes et nyt VF – ”Ledelse af offentlig digitalisering” med Jeppe Agger Nielsen og Sabine Madsen som modulansvar-
lige. Dernæst gentager vi valgfaget Paradoksledelse. Herudover havde vi på F21-moduludbuddet endnu et nyt valgfag ”Bæ-
redygtig ledelse i offentlige organisationer” med Kenneth Mølbjerg Jørgensen som modulansvarlig. Til sidstnævnte VF har vi 
desværre ikke modtaget et tilstrækkeligt antal ansøgere, - hvorfor valgfaget ikke kan starte i F21, - men i stedet forsøges 
genudbudt i F22. 
I E21 udbydes igen VF ”Evaluering, performance og offentlig ledelse” hvor Thomas Bredgaard er modulansvarlig plus et nyt 
VF med ”Forvaltningsret for offentlige ledere” hvor Sten Bønsing er modulansvarlig. 
 
Gode forslag til emner/temaer til nye VF, - modtages meget gerne, således at vi kontinuerligt sikrer et godt og moderne 
moduludbud på MPG-uddannelsen. 
 
Ad 3: Eventuelt: 
Intet under eventuelt. 


