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Referat til MPG-studienævnsmøde den 19. december 2022 
 
Deltagere: Thomas Bredgaard (formand), Stine Rasmussen, Jens Christian Hansen Kløve (næstformand) & Ane 
Bislev (studieleder/DPS) 

Afbud: Marie Østergaard Møller, Peter Toftemark (observatør) 

Øvrige deltagere: Lis Vestergaard Carlsen (referent) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 14.09.2022 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 14.09.2022 

Dagsorden til dagens møde og referat fra studienævnsmøde den 14.09.2022 blev godkendt. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 2. Gensidig orientering 

Orientering fra studienævnsformand Thomas Bredgaard: 

Der er den 15.11.2022 gennemført planlægningsmøde på Institut for Politik og Samfund, hvor alle instituttets 
uddannelsesklynger skulle planlægge undervisningen på de næste 3 semestre, herunder også MPG-uddannel-
sen. 

Der har siden sidste studienævnsmøde været afholdt Masterclass den 01.12.2022, hvor der blev holdt oplæg 
v/Peter Holdt Christensen om emnet Hybridarbejde. Arrangementet blev afholdt i AAU Innovate bygningen og 
blev afsluttet med julefrokost for uddannelsens studerende, dimittender og samarbejdspartnere. 

Der var enighed om, at det var et godt arrangement, og at de nye lokaler i AAU Innovate er meget flotte og meget 
egnede lokaler til sådanne arrangementer. Studiet vil benytte lokalerne til fremtidige arrangementer. Næste ar-
rangement er uddannelsens årlige ledelsesdag den 30.08.2023, hvor der er lavet en foreløbig aftale med stress-
forsker Malene Friis Andersen, som kommer og holder oplæg. 

Der afholdes den 19.12.2022 møde i styregruppen for alumnenetværk, hvor arrangementerne i 2023 skal plan-
lægges. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 
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Ad 3. Behandling af Datapakke 2022 for MPG-uddannelsen 

Studienævnet bedes drøfte data for de enkelte indikatorer samt overveje mulige tiltag, der kan iværksættes på 
baggrund af behandlingen 

Bilag: Datapakke for MPG-uddannelsen 

Studienævnsformanden indledte med at konstatere, at alle indikatorer i datapakken for MPG-uddannelsen er 
grønne, hvilket vil sige at de er tilfredsstillende og derfor ikke kræver handling. Det gælder optag, prøveresultater, 
årselever, VIP/DVIP og STUD/VIP samt dimittender. Studienævnet gennemgik og forholdt sig derefter til samtlige 
indikatorer i datapakken.  

Datapakken viser et nogenlunde stabilt optag, dog en svagt faldende tendens, hvorfor der skal ske en mere 
intensiv markedsføring fremover. 

Studenterrepræsentanten giver udtryk for at den aktuelle samfundsmæssige situation kan være en medvirkende 
årsag til et svagt faldende optag. 

Det er nødvendigt at uddannelsen leverer mere indhold til den samarbejdspartner som skal markedsføre uddan-
nelsen på de sociale medier. Det er et stort ønske at få tilknyttet en studentermedhjælper som kunne være til 
stede ved opstarten af hvert enkelt modul, og der få input fra de studerende. 

Studienævnsformanden efterlyser fortsat personalemæssige ressourcer til at lave analyser af markedet for ud-
dannelsens marked.  

Stine Rasmussen og Ane Bislev giver udtryk for, at uddannelsen muligvis kan få denne ressource/hjælp fra LKK-
teamet, f.eks. til sammen med studienævnsformanden at optimere indsatsen med at tage på besøg hos vores 
aftagere/arbejdsgivere. 

En fremtidig central placering af sekretariatsbetjening og markedsføring af alle SSH-EVU-uddannelser er fortsat 
et meget stort ønske. 

Studenterrepræsentanten giver udtryk for, at der på Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) med fordel kunne gøres 
plads til at undervise i metode. 

Stine Rasmussen giver udtryk for at de studerende på mastermodulet bliver overrasket over hvor meget metode 
de skal være i stand til at anvende på Mastermodulet. Der også behov for mere viden om reference- og kilde-
henvisning. Det kunne måske klares ved at have et Moodle-rum, hvor de studerende kan tilgå info om værktøjet 
til dette. Studienævnsformanden vil overveje dette. 

Studienævnet har således drøftet hele datapakkens indhold. 

Opfølgning: 

Der etableres i 2023 et nyt samarbejde med en ny samarbejdspartner til at levere uddannelsens fremtidige mar-
kedsføring på de sociale medier. Yderligere info følger i det nye år/på næste studienævnsmøde. 

Det er vigtigt at underviserne hele tiden er opmærksomme på læringsmålene for de enkelte moduler, hvilket vil 
blive pointeret på næste lærermøde den 01.02.2023. 

Ad 6. Handlingsplan/kvalitetsrapport for MPG-uddannelsen 

Studienævnet bedes drøfte status på MPG-uddannelsens handlingsplan. 

Bilag: Handlingsplan for MPG-uddannelsen 
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Opfølgning: 

Det er et stort ønske at få handlingsplanen (filen) udarbejdet i andet format. 

De udflyttede statslige arbejdspladser bør adresseres på samme måde som alle øvrige samarbejdspartnere/af-
tagere. 

Da flere af de undervisere fra Business Scholl, som hidtil har været tilknyttet MPG-uddannelsen ikke længere har 
mulighed at anvende et tilstrækkeligt antal timer som underviser på MPG-uddannelsen, har det desværre været 
nødvendigt at aflyse modulet Offentlig styring i F23, ligesom det ikke længere er muligt at udbyde modulet Øko-
nomi og ledelse på uddannelsen. På begge moduler har professor Per Nikolaj Bukh siden 2009 været modulan-
svarlig. Begge moduler har i alle år fået en meget fin evaluering. 

Kvalitetsrapporten: 

Generelt set er uddannelsens en veltilrettelagt og velfungerende uddannelse.  

Studenterrepræsentanten giver udtryk for at ”håndholdte” videoer sagtens kan være et godt markedsførings-
værktøj på de sociale medier. 

Uddannelsens udvikling, tilrettelæggelse og drift: Der er høj besvarelsesprocent på uddannelsens evalueringer, 
og der tages højde for/arbejdes med de ting som kommer frem i de studerendes evaluering. 

Principper for PBL: 

PBL har altid været indarbejdet i uddannelsen. Det kan sagtens gøres bedre/mere. 

Måske kan det nyetablerede Institute for Advanced Studies of PBL komme med relevante input – måske har de 
nogen som også arbejde med EVU? 

Studiemiljø: Der ses ikke noget i uddannelsens evalueringer omkring studiemiljø, som vi kan agere på. De nye 
lokaler i Kroghstræde 1 & 3 anses for at være meget ideelle til EVU-aktiviteter, da det ikke som tidligere er isoleret 
i forhold til resten af campus sådan som det var tilfældet med lokalerne på det tidligere AUB, Langagervej 2. 

Det digitale studiemiljø kan forbedres, således at man f.eks. mellem seminardatoerne kunne mødes i et digitalt 
”rum, da de studerende på uddannelsen alle har deres fuldtidsjob ved siden af deres studie. 

Vejledning foregår nu (efter Corona) i langt større grad end tidligere i digital form. 

På Mastermodulet undervises der virtuelt 2 x på 2 halve dage og derudover 2 seminarer med fysisk fremmøde, 
således at der nu er 4 seminarer på modulet i stedet for tidligere 3 seminarer. 

Det blev aftalt, at Stine Rasmussen og Jan Heiberg Johansen på næste lærermøde kommer og præsenterer 
hvordan den digitale del af undervisningen på Mastermodulet tilrettelægges. Den digitale undervisning skal drøf-
tes som helhed/værktøj på næste lærermøde den 01.02.2023. 

Undervisning: 

Der anvendes udelukkende erfarne undervisere på uddannelsen. 

Studenterrepræsentanten fortæller at han på et modul har foreslået den modulansvarlige, at en PhD studerende 
kunne blive inddraget på modulerne for at præsentere en ung forskers metodeværktøj. Især den undersøgende 
del i forhold til praksis kunne være spændende at høre om fra en PhD studerendes synspunkt. 

Studienævnsformanden giver udtryk for at det altid er op til den modulansvarlige at afgøre hvilken underviser de 
ønsker at anvende på de enkelte moduler 

Næste dimittendundersøgelse kommer i 2023. 
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Ad 7. Evt. 

Skriv referat her 

Opfølgning: 

Intet under eventuelt. 

 


