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Referat til MPG-studienævnsmøde den 1. februar 2023 

 
Deltagere: Thomas Bredgaard (formand), Marie Østergaard Møller (online), Stine Rasmussen, Jens Christian Hansen 
Kløve (online) (næstformand), Peter Toftemand (studenterrepræsentant/observatør) & Ane Bislev (online) (studiele-
der/DPS) 

Afbud:  

Øvrige deltagere: Lis Vestergaard Carlsen (referent) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 19.12.2022 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 19.12.2022 

Dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 14.09.2023 blev godkendt. 

Opfølgning: 

Ad 2. Orientering og meddelelser fra studienævnsformand Thomas Bredgaard 
• Nyt fra IPS (uddannelsesklynger): 

Ny arbejdsform fra og med E23 på DPS, hvor al undervisning nu planlægges i uddannelsesklyngerne. 
 

• Nyt fra det rådgivende udvalg for EVU på SSH: 
Fakultetsledelsen har besluttet, at der skal etableres en ny fælles EVU-organisering på SSH med henblik på at skabe et 
mere robust og professionelt EVU-set-up på tværs af fakultetets institutter med endnu større fokus på stordrift, syn-
lighed, salg, markedsføring, vækst, udvikling og kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med det opdrag at komme 
med forslag til en ny fælles EVU-organisering på SSH med fokus på såvel EVU-administration som -studienævn. Det er 
en bunden opgave, at der skal etableres én ny fælles EVU-administration på SSH, mens forskellige modeller for en ny 
studienævnsstruktur kan være i spil. Fakultetsledelsen har beslutningskompetencen og træffer således den endelige 
beslutning om en ny fælles EVU-organisering på SSH med afsæt i arbejdsgruppens forslag. 

• Der arbejdes på et ½-dags arrangement, hvor der skal drøftes og holdes oplæg om kompetenceudvikling for undervi-
serne på masteruddannelsen. Yderligere info herom følger når datoen for arrangementet er fastlagt. 
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• Nyt fra Alumnetværk (masterclass og ledelsesdag) 
o Der er arrangeret et virksomhedsbesøg den 16.03.2023 på Politigården i Ålborg. Arrangementet er udelukkende 

for MPG-dimittender med max. 15. deltagere 
o Der afholdes en masterclass den 03.05.2023, hvor temaet er Strategi, ledelse og intuition v/Mette Vinther Larsen.  
o Uddannelsens årlige ledelsesdag afvikles den 30.08.2023  
Alle MPG-alumnearrangementer afvikles fremover i AAU Innovate bygningen, Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg 
Øst - AAU INNOVATE - Science & Innovation Hub - Aalborg Universitet 
 

• Kvalitetssikring (handlingsplan). MPG-uddannelsen er i år 3 ud af i alt 6 år. Et fokuspunkt i handlingsplanen er uddan-
nelsens markedsføring med Publicity, som uddannelsen pt. samarbejder med. Der ansættes en studentermedhjælper 
til at hjælpe med hverdagsinfo som supplement til markedsføringen på de sociale medier Facebook og LinkedIn. 

 
• Studienævnsformanden henleder opmærksomheden på, at gennemsnitskarakteren på MPG-uddannelsens moduler 

er steget med 1 karakter fra 9.2 til 10.2. Der opfordres til at man bruger hele karakterskalaen. En modulansvarlig gør 
opmærksom på, at de studerende har stor praksiserfaring, og dermed kan det være årsagen til at det slår igennem på 
karaktergennemsnittet. Måske skal man overveje om læringsmålene på uddannelsen er for lave. Mastersekretariatet 
laver yderligere udtræk på de enkelte moduler visende karaktergennemsnittene, som fremsendes til de modulansvar-
lige. 

 
• Der blev afholdt dimissionsfest den 26.01.2023, hvor vi havde 9 dimittender. 
 
• Studienævnsformanden skal sammen med rektoratet mødes med Forsvarsakademiet den 06.02.2023 – hvor man bl.a. 

skal se på hvad MPG-uddannelsens kan tilbyde personer fra Forsvarsakademiet. 
 
• Status på moduloptag og modulplan for E23 & 2024: 
 

Foråret 2023  
Forskningsdesign og metode 32 
Personligt Udviklingsforløb (PUF) 30 
Strategisk HRM 20 
Strategisk ledelse 36 
Paradoksledelse 24 
Ledelse af fagprofessionelle 09 
Bæredygtig ledelse 10 
Mastermodulet 09 
Modulplaceringer pr. 03.03.2023 170 (21 nye studerende) 

 
 

Foråret 2024  Efteråret 2024 - FORELØBIG 
  
Grundmoduler/obligatoriske Grundmoduler/obligatoriske 
PUF (Anja O. Thomassen 
Forskningsdesign og –metode (Kristian Kongshøj) 

PUF (Anja O. Thomassen) 
LFG – (Marie Østergaard Møller) 

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

Ledelse af reform og forandring (Flemming Larsen) 
Personligt lederskab og coaching (Marita Svane) 
Kommunikation og Ledelse – (Mette Vinther Larsen) 

Valgfag (VF) – (5 ECTS) Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
Organisatorisk cybersecurity – (Christian Haslam) 
Tilgange til flygtninge – (Danny Raymond) 
Gruppebeslutninger og Forhandling (Sally Khallash)  

Forandrings- og projektledelse (Karsten Niss) 
Ledelse af uddannelsesinstitutioner (Christian Ydesen) 

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

https://www.innovate.aau.dk/
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Efteråret 2023  
Grundmoduler/obligatoriske - (5 ECTS) 
Personligt udviklingsforløb - PUF (Anja Overgaard Thomassen) 
Ledelsesfagligt Grundforløb - LFG – (Marie Østergaard Møller)  
Obligatoriske moduler (OLM) – (5 ECTS) 
Ledelse af reform og forandring (Flemming Larsen) 
Personligt lederskab og coaching (Marita Svane) 
Kommunikation og ledelse (Mette Vinther Larsen) 
Valgfag (VF) – (5 ECTS) 
Ledelse af offentlig digitalisering (Jeppe Agger Nielsen)  
Evaluering, performance og offentlig ledelse (Thomas Bredgaard) 
Forvaltningsret for offentlige ledere (Sten Bønsing) 
Mastermodulet (12 ECTS) - (Jan Heiberg & Stine Rasmussen) 

 
Studienævnsformanden orienterede kort om Årsberetningen 2021 for Censorkorpset for Politik, Samfund og Globale 
Forhold, - som er det censorkorps MPG-uddannelsen er tilknyttet. Underviserne kan få årsberetningen tilsendt ved hen-
vendelse til Mastersekretariatet. 

Ad 3. Evaluering af E22-modulerne 

Bilag: Evalueringer for E22-modulerne 

Modulevalueringerne blev drøftet.  

Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG): Der er kommet en noget kritisk evaluering. Marie Østergaard Møller var ny modulan-
svarlig efter Morten Balle Hansen har været modulansvarlig siden uddannelsens start i 2009. MOL og Kasper Trolle Elm-
holdt havde lavet en ny struktur på modulet, - en proces som var grundigt planlagt og meget gennemtænkt. De studerende 
har givet udtryk for tilfredshed med alle undervisere dog undtaget den modulansvarlige. På grund af for få ressourcer 
(underviser) måtte MOL selv stå for al vejledning, - hvilket set i bakspejlet burde have været håndteret anderledes. I forhold 
til kritikken af den engelske lærebog så giver det anledning til fornyet overvejelse når modulet udbydes næste gang. AOT 
var intern censor på modulet, og giver udtryk for at de studerende skulle tage udgangspunkt i egen praksis, hvilket måske 
har været svært for nogle af de studerende. MOL vil lave en gennemarbejdning af modulet i god tid inden modulet næste 
gang udbydes. Lektionsplanen har en gennemgående rød tråd og virker godt gennemarbejdet, - hvorfor der satses på at 
gennemførslen næste gang viser en forbedring i evalueringen, og især skal der være bemanding nok til vejledningsdelen 
på modulet. På grund af tilbagemeldinger fra de studerende om, at de er kede af at modulet ikke længere afvikles som 
internat på Comwell Rebild Bakker skal det undersøges om der er mulighed for at gennemføre det 1. seminar som internat 
på Comwell Rebild Bakker. 

Personligt Udviklingsforløb (PUF): Modulet kører over 2 semestre og afsluttes med eksamen i november måned. Der er i 
evalueringen en kommentar om at det er vanskeligt at skulle starte på sin projektopgave på 1. seminardato. Der skal ske 
en præcisering overfor de studerende om, at det ikke er projektopgaven, men derimod deres personlige uddannelsesplan, 
- således at projektopgaven først påbegyndes efter sommerferien. Marita Svane er ikke længere underviser på modulet. I 
stedet vil Line Revsbæk fremover deltage i undervisningen på modulet som erstatning for Marita Svane. 

Personligt lederskab og coaching: Fin evaluering med høj besvarelsesprocent. 

Ledelse af reform og forandring: Et lille modul med 9 studerende, hvor kun 4 har evalueret. Næste gang modulet udbydes 
er modulansvarlig Flemming Larsen. 

Kommunikation og ledelse: En god evaluering, hvor de studerende giver udtryk for, at man som studerende har fået god 
indsigt i fagområdet. En enkelt studerende savner gruppearbejde, mens størstedelen giver udtryk for at have været tilfreds 
med de fælles diskussioner som har været anvendt i stedet for gruppearbejde. Lidt kritik af litteraturen, hvorfor den nye 
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modulansvarlige (Mette Vinther Larsen) vil vurdere om der skal eventuelt skal anvendes ny/nye lærebøger på modulet fra 
og med næste gang det udbydes. 

Gruppebeslutning og forhandling: Rimelig god evaluering. Lidt kritik af at der måske var for mange forhandlingsøvelser 
som tog udgangspunkt i en amerikansk organisation. Næste gang modulet udbydes vil der sammen med Sally Khallash 
være en ny underviser – Jakob Sand Kirk, som har en mere relevant erfaring. Jakob har en lang baggrund fra det offentlige 
fra både centraladministrationen og fagbevægelsen. 

Forandrings- og projektledelse: Rimelig god evaluering. Nye undervisere vil være Lene Tanggaard og Helle Petersen som 
en del af de faste undervisere. De skriftlige projekter var af en god kvalitet. 

Mastermodulet: 9 studerende på modulet, hvoraf 6 har besvaret evalueringen. Der er lidt kritik af, at første og sidste 
seminardato afvikles virtuelt, - men Stine Rasmussen og Jan Heiberg Johansen fastholder den form da de 2 virtuelle semi-
nardatoer faktisk er 2 ekstra dage på modulet i forhold til tidligere. En mulighed kunne være en virtuel adgang til f.eks. 
litteratursøgning. En anden mulighed kunne være at studienævnsformanden på video præsenterer MPG-uddannelsen. 
Informationsvideoen kunne med fordel placeres på alle moduler på Moodle – hvilket Mastersekretariatet sørger for. Det 
samme gælder referencesystemet. Sanne Lund Clement vil fremover være medunderviser på modulet. 

Næstformanden tilstræber at tage de studerendes tilbagemeldinger med til studienævnsmøderne: 

Især i forhold til Ledelsesfagligt Grundforløb (LFG) er studenterrepræsentanten interesseret i at høre om hvilke tiltag der 
tænkes gjort på LFG-modulet for at imødekomme punkterne i evalueringen E22. Internatmodellen på LFG-modulet efter-
lyses stadig blandt de studerende, da det blev opfattet som en oplagt mulighed for at netværke med sine medstuderende. 
Studenterrepræsentanten var selv til stede ved modulstarten og har også siden været i dialog med nogle af moduldelta-
gerne i løbet af modulerne. De har alle givet udtryk for det positive i, at den modulansvarlige under forløbet har taget 
dialogen om ”den nye røde tråd” i modulet, - og der har været udvist forståelse for det. 

Peter Toftemark efterspørger info om Per Nikolaj Bukhs modul Offentlig styring. Fremadrettet kan vi kun bruge 200 ti-
mer/år til Per Nikolaj Bukh. Studiet arbejder på en løsning, således at modulet kan gennemføres af PNB sammen med en 
anden AAU-underviser. 

Ad 4. Evt. 

Intet under eventuelt 

 


