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Den 14.09.2022 

J. nr. 2022-017-02494 
 
 
 
 
 
Referat MPG-studienævnsmøde onsdag den 14.09.2022, kl. 13.30-15.00, Fibigerstræde 1, lokale 37 
 
Tilstede: 
• Thomas Bredgaard (TB), Institut for Politik og Samfund, AAU/studienævnsformand 
• Marie Østergaard Møller (MOL), Institut for Politik og Samfund – deltog via Teams 
• Stine Rasmussen (SR), Institut for Politik og Samfund 
• Jens Christian Hansen Kløve (JCHK), MPG-studenterrepræsentant 
• Lis Carlsen (LIC), Mastersekretariatet – (referent/studienævnssekretær) 
 
Afbud: 
• Jan Holm Ingemann, - Institut for Politik og Samfund, AAU/studieleder 
• Peter Toftemark (PT), MPG-studenterrepræsentant/næstformand 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste MPG-studienævnsmøde møde den 02.02.2022 

Bilag: Referat fra MPG-studienævnsmøde den 02.02.2022 
3. Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard 

• Nyt fra IPS (uddannelsesklynger) 
• Nyt fra det rådgivende udvalg for EVU på SSH 
• Nyt fra Alumnetværk (ledelsesdag og julefrokost) 
• Opmærksomhedspunkter (handlingsplan) 
• Status på moduloptag 
• Status (foreløbig) på semesterplan for 2023 & 2024 

4. Evalueringer F2022 
Bilag: Evalueringer for F22 

5. Behandling af aftagerpanelets input: På baggrund af seneste møde med aftagerpanelet den 20.06.2022 skal studienævnet forholde sig til de 
input, der er kommet fra aftagerne, herunder drøfte om/hvordan eventuelle input kan anvendes i arbejdet med udviklingen af uddannelsen. 
Bilag: Referat af aftagerpanelmødet den 20.06.2022 

6. Censorrapporter for eksamener på MPG-uddannelsen i S22 
Bilag: Censorrapporter for eksamener med ekstern censur 

7. Eventuelt 
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Referat: 
Ad 1: 
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 
Ad 2: 
Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 02.02.2022: Referatet blev godkendt. 
Ad 3:  
Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard: 
• Nyt fra IPS (uddannelsesklynger): På DPS er det besluttet at både forskning og undervisning skal planlægges i uddannelsesklyngen. Dette skal for MPG-

uddannelsens vedkommende ske ved 2 årlige møder, hvor det i praksis skal foregå ved at studienævnsformand TB skal agere som mødeleder når under-
visningen skal planlægges. Den nye fremgangsmåde skal implementeres fra og med F23. 

• Nyt fra det rådgivende udvalg for EVU på SSH: Der er etableret et rådgivende organ for EVU på SSH med prodekan for EVU, Anette Therkelsen som 
formand. Samtlige EVU-studienævnsformand sidder i det rådgivende organ. Der er planer om at udbyde korte kurser (ikke ECTS-belagt). Rigtig gode ide-
er til korte kurser er meget velkomne. MOL har måske en ide til en sådant kursus. Ikke muligt at sige noget konkret om på nuværende tidspunkt. 

• Der er etableret en styregruppe for MPG-alumnenetværket. Næste møde i gruppen er fredag den 16.09.2022. Gruppen planlægger MPG-uddannelsens 
aktiviteter, som f.eks. den årlige ledelsesdag og de forskellige Masterclasses, som planlægges afviklet i løbet af det enkelte kalenderår. Der arbejdes 
endvidere med nogle virksomhedsbesøg, hvor det første forventes at blive hos Nordjyllands Politi. Et andet relevant tema kunne være ”Hybridarbejde” – 
ny bog af Peter Holt Christensen”. Julefrokosten tænkes afholdes i AAU Innovation Hub. Mere info følger snarest muligt. 

• Opmærksomhedspunkter (handlingsplan) 
o Øge optaget og mere professionel markedsføring af uddannelsen er de punkter vi blandt andet pt. arbejder med. Vi samarbejder med Publicity til 

markedsføringen på FB og LinkedIn.  
o Bevarelse af et godt studiemiljø er også et af opmærksomhedspunkterne, - vi hører gerne fra jer undervisere hvis I observerer noget som kan/skal 

forbedres. 
o Endelig skal møder med aftagerne forbedres. Det arbejder vi fortsat på at finde ressourcerne til. Den administrative understøttelse af MPG-

uddannelsen er fortsat et issue, - og det tænkte samarbejde med Business Scholl er ikke længere aktuelt. I stedet kunne en mulighed være at arbej-
de for et fremtidigt samarbejde omkring EVU-aktiviteterne på Institut for Kultur og Læring. 

• Studiemiljø:  
o SR vil gerne høre om muligheden for at spise aftensmad i Innovation Hub på mastermodulet. Studenterrepræsentanten foreslår at vi laver et ”af-

tensmadsarrangement” på LFG-modulet f.eks. den 10.11.2022, som er sidste seminar på Mastermodulet i E22. 
o Noget larmer i Mozart og teknikken med internet i Mozart har også drillet. Sekretariatet undersøger hvad problemerne kan skyldes. 
o Grupperum til 8 personer (Hitchkoch) er lige småt nok til 8 personer. Sekretariatet følger op. 
o Der er meget larm fra lokalet fra 1. sal. Sekretariatet undersøger hvad det kan skyldes.  
o Hvornår låses dørene i Kroghstræde 1 & 3? Det bør først ske når undervisningen slutter på de enkelte moduler. Sekretariatet undersøger. 

• Status på moduloptag: Fornuftig størrelse på modulerne i E22. Desværre tilmelder de studerende sig stadig ekstremt sent. Vi forsøger at skrive til de 
studerende via Moodle om, at vi vil sætte stor pris på at ansøgningsfristen bliver overholdt.  

 

 
• Status (Foreløbig) på semesterplan for 2023 & 2024: 

• Foråret 2023 - FORELØBIG Efteråret 2023 - FORELØBIG 
Grundmoduler/obligatoriske Grundmoduler/obligatoriske 
PUF (AOT)  
Forskningsdesign og –metode (3 ECTS)  (KK)  

PUF (AOT)  
LFG – (MOL) . 

Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 
Offentlig styring – (PNB) 
Strategisk ledelse (Karsten Niss) 
Strategisk HRM (Marita Svane) 

Ledelse af reform og forandring (-) 
Personligt lederskab og coaching (Marita Svane) 
Kommunikation og ledelse (-) 

Valgfag (VF) – (5 ECTS) Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
Individuelle beslutninger (Sally Khallash) 
Paradoksledelse (Jan Heiberg) 
Ledelse af fagprofessionelle (MOL) 

Ledelse af offentlig digitalisering (Jeppe Agger Nielsen) 
Evaluering, performance og offentlig ledelse (TB) 
Forvaltningsret for offentlige ledere (Sten Bønsing) 

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

Efteråret 2022  
Forandrings- og projektledelse 24 
Gruppebeslutning og forhandling 23 
Kommunikation og ledelse 23 
Ledelse af reform og forandring 09 
Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG 36 
Mastermodulet 09 
Personligt lederskab og coaching 18 
Personligt Udviklingsforløb (PUF) 35 
I alt 177 (31 nye studerende) 

Foråret 2024 - FORELØBIG Efteråret 2024 - FORELØBIG 
Grundmoduler/obligatoriske Grundmoduler/obligatoriske 
PUF (AOT) 
Forskningsdesign og –metode (3 ECTS) (KK)  

PUF (AOT) 
LFG – (MOL)  

Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 
Offentlig styring – (PNB)  
Strategisk ledelse (Karsten Niss) 
Strategisk HRM (Marita Svane) 

Ledelse af reform og forandring  
Personligt lederskab og coaching (Marita Svane) 
Kommunikation og ledelse 

Valgfag (VF) – (5 ECTS) Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
 Forandrings- og projektledelse (Karsten Niss) 

 
Mastermodulet (12 ECTS) - (Jan Heiberg + SR) Mastermodulet (12 ECTS) - (Jan Heiberg + SR) 
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Måske bliver det nødvendigt lade modulet ”Individuelle beslutninger udgå af udbuddet i F23. Derudover kan der være en udfordring i forhold til en ny mo-
dulansvarlig på modulet Ledelse af reform og forandring. Flemming Larsen kunne være en mulighed. TB undersøger om det er en mulighed. I forhold til 
Kommunikation og Ledelse kunne Mette Noesgaard Strange være en mulighed som ny modulansvarlig. Thomas Bredgaard undersøger disse ting. 
Forslag om nye valgfag tager vi meget gerne imod. 
 
Ad 4:  
Evalueringer F2022. Der er gode evalueringer på alle afviklede moduler i F22. 
• På modulet Strategisk ledelse er det besluttet at bruge en ny lærebog på dansk, da det tidligere har været et kritikpunkt at den tidligere lærebog har 

været på engelsk. Den nye lærebog vil blive anvendt på modulet fremadrettet, - altså med virkning fra og med F23. 
• På mastermodulet er det planen at de modulansvarlige (Jan Heiberg Johansen & Stine Rasmussen) vil uploade en forklarende video, således at de stude-

rende bl.a. bliver bekendt med hvad en masterafhandling skal indeholde. 
En ide kunne herudover være, at sekretariatet laver mapper på Moodle med eksempler på eksamensopgaver, hvor de studerende kan orientere sig. Det-
te skal suppleres med en vejledning i opgaverne opbygning.  

• Studenterrepræsentanten giver udtryk for, at de studerende på MPG-uddannelsen oplever, at der på AAU skal arbejdes markant mere for sine ECTS-
point end de oplever på andre uddannelsesinstitutioner. Dette ses som en anerkendelse af AAU/MPG-uddannelsen. 

• Modulet Forskningsdesign og metode på 3 ECTS-point skal måske re-designes for at sikre, at der ikke er for meget stof på modulet i forhold til antal 
ECTS-point (3). Stine Rasmussen, Kristian Kongshøj, Thoma Bredgaard og Sanne Lund Clement mødes for at planlægge dette. (Stine Rasmussen indkalder 
til et møde). 

 
Ad 5:  
Behandling af aftagerpanelets input: På baggrund af seneste møde med aftagerpanelet den 20.06.2022 skal studienævnet forholde sig til de input, der er 
kommet fra aftagerne, herunder drøfte om/hvordan eventuelle input kan anvendes i arbejdet med udviklingen af uddannelsen. Der deltog 3 aftagere i 
mødet den 20.06.2022. Referatet blev drøftet i studienævnet og taget til efterretning. 
 
Ad 6: 
Censorrapporter for eksamener på MPG-uddannelsen i S22. Censorrapporterne viser stor tilfredshed blandt de anvendte censorer, og blev således taget til 
efterretning i studienævnet. 
 
Ad 7: 
Eventuelt: Forslag til kommende arrangement enten som Masterclass eller som emne til den årlige ledelsesdag:  
 
• Kunstig intelligens 
• GDPR. 

 


