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Den 03.02.2022 

J. nr. 2022-017-01940 
 

 
 
 
Referat MPG-studienævnsmøde onsdag den 02. februar 2022, kl. 14.00-15.30, Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
 
Tilstede: 
• Thomas Bredgaard (TB), Institut for Politik og Samfund, AAU/studienævnsformand 
• Jan Holm Ingeman, - Institut for Politik og Samfund, AAU/studieleder, deltog via Teams 
• Sophie Ussing (SU), MPG-studenterrepræsentant, deltog via Teams 
• Jens Christian Hansen Kløve (JCHK), MPG-studenterrepræsentant 
• Peter Toftemark (PT), MPG-studenterrepræsentant 
• Lis Carlsen (LIC), Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 01.10.2021  
3. Valg af næstformand for MPG-studienævnet 
4. Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard 
5. Evalueringer E21 
6. Handlingsplan 2022 for MPG-uddannelsen 
7. Eventuelt 

 
 
Referat: 
Ad 1: 
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt 
Ad 2: 
Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 01.10.2021: Referatet blev godkendt. 
Ad 3:  
Valg af næstformand. Peter Toftemark blev valgt som næstformand. 
Ad 4: 
Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard: 
 
• Vi har i 2021 brugt vores markedsføringsbudget på digital markedsføring på de sociale medier. Vi evalu-

erer snarest muligt om vi vil anvende samme procedure i 2022. 
• Der er nedsat et rådgivende udvalg for EVU-området på SSH, hvor prodekan for EVU Anette Therkelsen 

er formand. 1. møde i udvalget er den 03.02.2022. Studienævnsformand Thomas Bredgaard og studie-
leder Jan Holm Ingeman er repræsentant for MPG-uddannelsen i udvalget. 
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• Arbejdet med at etablere et fælles EVU-sekretariat har været længe undervejs, - og det har vist sig at 

være en vanskelig proces, - men der arbejdes fortsat på en løsning. 
• Vi har haft lidt udfordringer i forhold til underviserbemandingen på MPG-uddannelsen, som bl.a. bety-

der at vi er nødsaget til at nedlægge valgfaget Økonomi og ledelse. Der er endnu ikke en endelig afkla-
ring på problemstillingen. 

• Morten Balle Hansen, som siden uddannelsens start i E09 har været modalansvarlig for LFG-modulet, er 
ikke længere ansat på AAU. Marie Østergaard Møller overtager modulansvaret for modulet mvf. E22. 
Marie vil fortsat være modulansvarlig for Ledelse af reform og forandring og Ledelse af fagprofessionel-
le. 

• Morten Balle Hansen er ikke længere medlem af studienævnet. Marie Østergaard Møller overtager 
pladsen efter Morten Balle Hansen. 

• Vi afholder et Masterclass-arrangement den 18.03.2022 
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-
oplysninger/arrangementer/masterclass-om-mikroforandringer.cid524987 med temaet mikroforandrin-
ger. Arrangementet afvikles med fysisk fremmøde på AUB. Der laves snarest en fornyet markedsførings-
indsats om arrangementet nu hvor vi igen kan mødes fysisk. 

• Den 19.08.2022 afvikler vi den årlige MPG-ledelsesdag. Vi arbejder på det endelige program. 
De to ovenstående arrangementer afvikles i samarbejde med MPG-alumnenetværket. Flere arrange-
menter er på vej. 

• Al undervisning gennemføres i F22 med fysisk fremmøde. 
 
Status på moduloptag i F22: 
 

Forskningsdesign og metode 26 
Ledelse af fagprofessionelle 12 
Mastermodulet 05 
Offentlig styring 23 
Paradoksledelse 27 
Personligt Udviklingsforløb (PUF) 37 
Strategisk HRM 15 
Strategisk ledelse 31 
 176 (15 nye studerende) 

 
Alle udbudte moduler er sat i gang på nær et enkelt modul – Bæredygtighed – hvor der desværre ikke kom 
et tilstrækkeligt antal ansøgere. 
 
 
Evalueringer E2021: 
 
• Mastermodulet: De studerende evaluerer fint kvantitativt. Der er lavet nogle ændringer på modulet, - 

hvor der har været knap så meget fokus på problemformuleringen. Den forandring er blevet taget godt 
modtaget blandt de studerende. Der er brugt mere tid på de studerendes proces, - som også er blev ta-
get godt imod. Det er svært for mange af de studerende at få lavet en større opgave/projekt, som en 
masterafhandling er.  

• Personligt Udviklingsforløb: Onlineundervisningen i læringsgrupperne forløb væsentlig bedre i 2021, og 
skyldes sikkert at de studerende er blevet mere rutinerede i den digitale undervisningsform. De stude-
rende var glade for at kunne mødes i august. De studerende er opmærksom på, at PUF-modulet er an-
derledes end de øvrige MPG-moduler, og at det er nødvendigt at man som studerende bidrager mere i 
læringsgrupperne end på de øvrige moduler. Der er ændret lidt i 2022-modulet, således at der tages 
højde for de input der er kommet fra de studerende i 2021-evalueringen. 

• LFG: Der er en fin evaluering af LFG-modulet i E21. Studienævnsformand Thoms Bredgaard har truffet 
beslutning om, at LFG-modulet fra og med E22 afvikles på AAU på samme måde som de øvrige moduler 
på uddannelsen. 

 
• Kommunikation og ledelse: Fin evaluering. 

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-oplysninger/arrangementer/masterclass-om-mikroforandringer.cid524987
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/public-governance/praktiske-oplysninger/arrangementer/masterclass-om-mikroforandringer.cid524987
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• Ledelse af reform og forandring: I E21 var der kun 11 studerende på modulet, - som har betydet at MOL 
vil have anderledes øvelsesopgaver til modulet når/hvis der fremadrettet ikke er så mange studerende 
på modulet. Dette skyldes at de studerende i deres evaluering har givet udtryk for at der var for meget 
gruppearbejde. Caitlin McMullin vil fremadrettet kunne bruges som underviser på modulet.  

• Personligt lederskab og coaching: Der er kun kommet besvarelse fra 2 studerende. Thomas Bredgaard 
tager en snak med den modulansvarlige Marita Svane. 

• Økonomi og ledelse: Overordnet er de studerende godt tilfreds med modulet.  
• Forvaltningsret for offentlige ledere: En god evaluering. Modulet planlægges genudbudt i F23, men vi 

afventer endelig bekræftelse fra den modulansvarlige Sten Bønsing. 
• Evaluering: Rasmus Ravn vil fremadrettet være den mere gennemgående underviser på modulet. 

 
2 af studienævnets studenterrepræsentanter har deltaget i LFG-modulet i E22, og oplevelsen af modulet er 
meget godt dækket ind af evalueringen. På modulet Ledelse af reform og forandring er oplevelsen den 
samme.  Der har været stor forskel på hvor stort pensum var på de to moduler, - hvor der især er meget 
læsestof på Ledelse af reform og forandring. 
 
En enkelt af studenterrepræsentanterne har deltaget i Mastermodulet i E21 og kunne fortælle, at der er en 
oplevelse af at bør gøres en indsats for at de studerende bliver gjort opmærksom på, at der kræves en an-
derledes arbejdsindsats når det drejer sig om en masterafhandling (max. 50 sider) end med opgaverne på 
de øvrige moduler, hvor der skal skrives en opgave på max. 10 sider.  
 
Der er flere studerende som efterlyser info om f.eks. skrivning af referencer og hvordan man opbygger en 
opgave. 
 
 
Status på moduloptag i F22: 
 

Forskningsdesign og metode 26 
Ledelse af fagprofessionelle 12 
Mastermodulet 05 
Offentlig styring 23 
Paradoksledelse 27 
Personligt Udviklingsforløb (PUF) 37 
Strategisk HRM 15 
Strategisk ledelse 31 
I alt 176 (15 nye studerende) 

 
Alle udbudte moduler er sat i gang på nær et enkelt modul – Bæredygtighed – hvor der desværre ikke kom 
et tilstrækkeligt antal ansøgere. 
 
 
Semesterplan 2023: 
Der udbydes i F23 et nyt valgfag – Individuelle beslutninger: https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/SMG1400BE med Sally Khallash. Sally underviser/har undervist på MPG-uddannelsen på CBS.  
I E22 udbyder vi også et nyt valgfag med Sally Khallash, som hedder Gruppebeslutning og forhandling: 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/SMG1400GR 
 
 
Ad 5: Handlingsplan 2022 for MPG-uddannelsen.      
 
Der står i handlingsplanen at MPG-studiet skal tage kontakt til uddannelsens aftagere, - men pga. manglen-
de ressourcer, - så har det ikke været muligt. Derfor har studienævnsformanden ønsket at få punktet fjer-
net fra handlingsplanen. 
 
Der indgår desuden også et element i handlingsplanen om, at vi på uddannelsen skal have et internationalt 
islæt, - men også dette punkt har det ikke været muligt at arbejde med pga. manglende ressourcer på ud-

https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/SMG1400BE
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/SMG1400BE
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/SMG1400GR
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dannelsen. 
 
Studienævnsformanden mener derfor at punktet kan/bør fjernes fra handlingsplanen, da det desuden hel-
ler ikke umiddelbart er noget som efterspørges blandt de studerende. 
 
Studenterrepræsentanterne giver udtryk for at f.eks. studerende fra politiet kunne have interesse for et 
internationalt perspektiv på uddannelsen. Eller man kunne fremadrettet overveje at benytte udenlandske 
keynote-speakere. Dette vil studienævnsformanden gerne arbejde videre med. 
 
Kompetenceudvikling for MPG-undervisere er et tema, som man med fordel kan tage op i det rådgivende 
udvalg for EVU-aktiviteterne på SSH-fakultetet. 
 
Studenterrepræsentanterne italesætter, at man bør have fokus på at italesætte overfor nye undervisere på 
uddannelsen, at man som underviser skal huske af PBL-modellen er et kendetegn for AAU, og at det derfor 
skal anvendes i større udstrækning som metode i undervisningen. PBL-metoden har i et vist omfang indgået 
som en del af undervisningen på f.eks. LFG-modulet, hvor opgaven skal tage udgangspunkt i egen praksis. 
 
Jan Holm Ingemann fortæller om, at AAU netop har etableret et nyt Institut for PBL.  
 
Dialog med dimittender og aftagere: MPG-Alumnenetværket er etableret. Der arbejdes på AAU med ibrug-
tagning af et nyt CRM-system, som kan anvendes i forbindelse med kontakten til vores dimittender. Der 
skal i Fællesadministrationen udpeges en eller flere tovholdere til at arbejde med systemet. Arbejdsgrup-
pen forventes at være etableret i løbet af de næste par måneder. 
 
Ad 7: Eventuelt: Intet under eventuelt 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 


