
                         
 

I N S T I T U T  F O R P O L I T I K  OG  S A M F U N D  
M A S T E RS E K RE T A RI A T E T  

F I B I G E RS T RÆ D E  5  
9 2 2 0  A A L BO RG  Ø  

 
L I S  C A R L S E N  

T  +4 5  9 9 4 0  7 3 3 3  

L I C @ I D . A A U . D K  

 

1  
 

29.06.2021 
J. nr. 2021-017-01769 

 
 
 
 
Referat MPG-studienævnsmøde tirsdag den 29. juni 2021, kl. 10.00 – 11.00 – via MS Teams 
 
 
Tilstede: 

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

 Sophie Ussing (SU), MPG-studenterrepræsentant 

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

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

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

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

 Brian Roed (BR), MPG-studenterrepræsentant 
 
 
Dagsorden: 
Gensidig orientering før vi går på sommerferie og planlægning af efteråret 2021. 
 
Ad 1: Gensidig orientering: 
Undervisningen i E22 gennemføres med fysisk fremmøde, - men der bør ske en erfaringsudveksling på studiet 
om, hvad vi kan tage med som gode erfaringer fra den periode, hvor vi har måttet gennemføre al undervisning 
digitalt. Sophie Ussing mener uddannelsens bør undersøge muligheden for hybrid-undervisning, da dette er et 
ønske blandt de studerende på uddannelsen. 
 
På Mastermodulet vil der fra og med E22 være 4 seminarer i stedet for som hidtil 3 seminarer. Det første semi-
nar (1 enkelt dag) i august vil blive afviklet som digital undervisning. 
 
På LFG vil undervisningen stadig blive afviklet med fysisk fremmøde. Erfaringen fra E20 – hvor det 3./sidste 
seminar måtte gennemføres digitalt fungerede efter omstændighederne ok. Måske kunne de eksterne oplægs-
holdere gennemføre deres oplæg digitalt, og dermed kunne der være en mulighed for at bruge udenlandske 
forelæsere. Eventuelt kunne de studerendes gruppearbejde gennemføres digitalt mellem de 3 seminarer. 
 
Vi bør på uddannelsen helt generelt drøfte en mere blandet undervisningsform. 
 
Den 28.06.2021 afviklede studiet dimissionsfest. I alt har 16 studerende i F21 gennemført uddannelsen. Dimis-
sionsfesten blev pga. corona-restriktionerne gennemført på en lidt anderledes måde, - hvorfor vi sikkert vil 
gentænke konceptet fremadrettet. 
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Status på ansøgertal pr. 29.06.2021: 
 

Efteråret 2021  

Økonomi og ledelse 11 

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) 41  

Personligt Udviklingsforløb (PUF) 31 

Personligt lederskab og coaching 11 

Ledelse af reform og forandring 13 

Evaluering, performance og offentlig ledelse 13 

Kommunikation og ledelse 35 

Forvaltningsret for offentlige ledere 15 

Mastermodulet 12  

I alt pr. 29.06.2021 182 (28 nye studerende) 

 
Moduludbud i 2022: 
 

Foråret 2022 Efteråret 2022 - FORELØBIG 

Grundmoduler/obligatoriske Grundmoduler/obligatoriske 

PUF (AOT) 
Forskningsdesign og –metode (3 ECTS) (KK) 

PUF (AOT). 
LFG – (MBH)  

Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 

Offentlig styring – (PNB)  
Strategisk ledelse (KN)  
Strategisk HRM (MS)  

Personligt lederskab og coaching 
Ledelse af reform og forandring 
Kommunikation og ledelse 

Valgfag (VF) – (5 ECTS) Valgfag (VF) – (5 ECTS) 

Paradoksledelse (Jan Heiberg)  
Ledelse af fagprofessionelle (MOL)  
Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer (KMJ)  

Forandrings- og projektledelse (KN)  
Ledelse af offentlig digitalisering (Jeppe Agger Nielsen) 
Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af 
velfærdsservice (FL & DC)  

Mastermodulet (12 ECTS)  - (Jan Heiberg + SR) Mastermodulet (12 ECTS) - (Jan Heiberg + SR) 

 
Uddannelsen har indgået et samarbejde med firmaet Publicity https://publicity.dk som fra og med E22 skal 
hjælpe med at markedsføre MPG-uddannelsen på de sociale medier, - og det er desuden planen at vi skærer 
væsentlig ned på de fysiske annoncer i dag- og fagblade. Der vil i stedet blive satset på markant mere og ikke 
mindst på mere professionel markedsføring på de sociale medier. Underviserne på uddannelsen vil blive kon-
taktet efter sommerferien med opfordring til at præsentere sig selv og deres relevante forskning på relevante 
områder i forhold til MPG-uddannelsen. Der vil desuden blive produceret nye videoer, som også skal præsente-
re uddannelsen på de social medier samt på uddannelsens hjemmeside. 
 
Den 03.09.2021, kl. 13.30 – 17.00 afvikler vi et arrangement i Utzon Centret, - hvor der indledes med et inspira-
tionsoplæg om visionsledelse med Christian Nyvang Qvick som oplægsholder. Efter oplægget om visionsledelse 
afholdes stiftende møde i MPG-alumnenetværk. Jan Heiberg Johansen har ansvaret for det stiftende møde i 
alumnenetværket. Se programmet her:  
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-
oplysninger/arrangementer/inspirationsoplaeg-og-mpg-alumnenetvaerk.cid507870 
 
Status på fælles mastersekretariatet er, at arbejdsgrupperne har fremsendt deres forslag til dekanatet. Et sam-
arbejder med AAU Executive er ikke længere en mulighed, - men en anden mulighed kunne være et fremtidigt 
samarbejde med EVU-aktiviteterne som i forbindelse med SSH-fakultetet mvf. 01.01.2022 bliver en del af fakul-
tetet via Institut for Kultur og Læring. Dekanen for EVU-området tiltræder 01.01.2022, og Thomas Bredgaard 
håber at arbejdet med et samarbejde med Institut for Kultur og Læring kan påbegyndes snarest muligt, og 
således ikke skal afvente tiltrædelsen af EVU-dekanen i forbindelse med etableringen af SSH-fakultetet pr. 
01.01.2022. 
 

Studielederen ønskede alle en god sommer, og der vil snarest muligt blive indkaldt til efterårets møde i studie-
nævnet. 

https://publicity.dk/
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-oplysninger/arrangementer/inspirationsoplaeg-og-mpg-alumnenetvaerk.cid507870
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-oplysninger/arrangementer/inspirationsoplaeg-og-mpg-alumnenetvaerk.cid507870

