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Møde i aftagerpanel for Masteruddannelserne i Skolen for 
Statskundskab, Aalborg Universitet 
 
Tid og sted: Aalborg Universitet, den 14. januar 2016. 
Deltagere: Anni B. Hansen (ABH), Henrik Kjær Thomsen (HKT), Jan Bendix (JB), Jan Nielsen (JN), 
Kristian Brøns Nielsen (KBN), Henrik Josva Schou (HJS), Erik Modin (EM), Sanne Lund Clement (SLC), 
Flemming Larsen (FL), Morten Lassen (ML), Adam Diderichsen (AD), Lis Carlsen (LC), Christina Lykke 
Jakobsen (referent). 
Afbud: Jan Nielsen, Peter Ekebjærg. 
 

Dagsorden for mødet 
1) Velkommen og præsentation af medlemmerne 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Udpegning af medlemmer til hhv. 2-årig og 4-årig periode i panelet 
4) Status på uddannelserne  

a) Optag 
b) Tilfredshed 

5) MPA vs. MPG 
a) Drøftelse af behovet for begge uddannelsesprofiler 

6) MPV  
a) Drøftelse af målgruppens fortsatte behov for efter- og videreuddannelse? 

7) Markedsføringsinitiativer 
8) Evt. 
 

Ad 1) Velkomst og præsentation af medlemmerne 
FL bød velkommen til mødet. FL understregede, at panelets arbejde er af stor betydning for kvaliteten 
og relevansen af de uddannelsesprofiler, vi uddanner. FL udtrykte samtidig ønske om at bruge 
panelets medlemmer som ambassadører for uddannelserne samt i forbindelse med div. 
markedsføringstiltag. Panelet samtykkede heri. 
 
ABH: Afsluttede MPG i sommer; JB: afsluttede sin ph.d. fra Institut for Statskundskab for 11 år siden, 
og er desuden censor på bl.a. MPG-uddannelsen; KBN: uddannet fra Institut for Statskundskab og har 
ligeledes siddet i det tidligere MPA-råd; HKT: har HR og Udvikling som særlige ressortområder og har 
selv taget moduler på MPG; HJS: er p.t. i gang med sidste semester på MPA; SLC: er studieleder i Skolen 
for Statskundskab, hvorunder masteruddannelserne hører; ML: er nytiltrådt uddannelsesleder for 
MPG-uddannelsen; AD: uddannelseskoordinator for MPV-uddannelsen; EM: næstformand i 
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Studienævnet for Masteruddannelserne og læser selv på MPV-uddannelsen; LC: leder af 
mastersekretariatet; CLJ: arbejder med kvalitetssikring og kommunikation i Skolen for Statskundskab.  
 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

Ad 3) Udpegning af medlemmer til hhv. 2-årig og 4-årig periode 
Aftagerpaneler har en funktionsperiode på 4 år. Den ene halvdel af medlemmerne udpeges således for 
en 2-årig periode, og den anden halvdel udpeges for en periode på 4 år. Det er muligt for et medlem at 
sidde i samlet set 6 år. Resultatet blev: 
 
ABH: 2 år 
JB: 4 år 
KBH: 2 år 
HKT: 4 år 
HJS: 4 år 
 

Ad4) Status på uddannelserne 
FL giver status på masteruddannelserne i aftagerpanelet. 
 
Master i Politi Virksomhed (MPV). Uddannelsen lukker til sommer og har således haft sit sidste 
optag. Studieledelsen vil undersøge, om det er muligt at videreføre nogle af de kurser, der er udviklet 
på denne uddannelse i fx MPG-regi. MPG-uddannelsen giver mulighed for at lave særlige udbud, 
hvilket man har gjort tidligere fx i Mariager Fjord Kommune, hvor man udbød et kursus i ”kommunal 
topledelse.” Der har ligeledes været drøftelser i samarbejde med CBS ift. muligheden for at lave et 
fælles politifagligt udbud.  
 
Master i Public Administration (MPA). Kører fint og deltagerne er glade og tilfredse. Optaget ligger 
stabilt lavt. Vil gerne drøfte, hvordan vi kan ændre på den situation, da uddannelsen kva sit lave optag 
er lukningstruet.  
 
Master i Public Governance (MPG). Uddannelsen kører stabilt, og der er mange studerende. 
Kendetegnende for uddannelsen er, at den har en indbygget fleksibilitet. Uddannelsen udbydes i 
samarbejde med CBS og KU, og den er akkrediteret hos CBS.  
 
ML fortæller, at akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark i 2013 har skærpet reglerne omkring udbud 
af uddannelser på et andet campus end hovedstedet. Det indebærer, at studerende skal indskrives på 
moderinstitutionen og studienævnsreguleres på denne. AAU har derfor i samråd med CBS besluttet at 
søge selvstændig akkreditering. Aalborg Universitet undergår p.t. en institutionsakkreditering. 
Endeligt svar ventes i juni 2016. Institutionsakkrediteringen har indflydelse på omfanget af 
akkrediteringen. Når der ligger en afklaring på dette, får vi muligvis brug for at indkalde jer igen. 
 
FL gennemgår optag og tilfredshed på uddannelserne og henviser i den forbindelse til de udsendte 
studienævnsrapporter for de tre masteruddannelser. 
 
a) Optag 
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MPA: Udfordringer omkring optag. Der er tæt på at være intern konkurrence mellem de to 
uddannelser, MPA og MPG. På et nyligt informationsmøde ændrede potentielle MPA-studerende deres 
valg til MPG-uddannelsen grundet uddannelsens fleksibilitet samt mindre skriftlighed.  
 
MPG: Tallene er meget tilfredsstillende. Optaget ligger stabilt på mellem 41 og 59 deltagere. Der er 
mange, der blot tager enkelte moduler. En måde at opgøre antal deltagere er at se på antallet af 
fuldtidsstuderende. Her ligger vi stabilt på mellem 30 og 31 deltagere i hvert af de seneste 5 år. Antal 
dimittender er begyndt at ligge på et stabilt niveau – folk kommer rent faktisk igennem.  
 
b) Tilfredshed 
 
MPG: Der har været diskussion om opgaveformen. Den primære eksamensform har hidtil været en 
skriftlig synopsis med mundtligt forsvar. Nu er studieordningen ændret, således at man også kan 
vælge en form, hvor deltagerne skal udarbejde en 15 siders opgave. Synopser er blevet fortolket lidt 
forskelligt mellem modulerne, og det forsøger man nu at få styr på med fælles retningslinjer. 
 
MPA: Metodeundervisningen har været en udfordring. Der er forsøgt samlæsning mellem MPA og 
MPG, hvilket ikke var nogen succes. Deltagernes udgangsniveau er for forskelligt og særligt de MPA-
studerende var utilfredse. Undervisningen er derfor opdelt igen, og der introduceres nyudviklede 
metodeforløb dette forår. 

Ad 5) MPA vs. MPG 
a) Drøftelse af behovet for begge uddannelsesprofiler 

 
HJS: Der er bestemt et signal i, at MPG bliver valgt til i det omfang, den gør.  Mange er tiltrukket af MPG, 
fordi den så fleksibel, samt grundet opgaveskrivning og eksamensform – den mindre skriftlighed. Jeg 
er ikke altid sikker på, at valget af MPG er et positivt tilvalg, men måske mere et udtryk for, at det er 
den mulighed, der er til stede. 
 
FL beder om paneldeltagernes input til nedenstående punkter set ift. de organisationer, de 
selvrepræsenterer:  
1. Behov for efteruddannelse 
2. Profiler – særlige kompetencer 
3. Er der særlige udbud, som I finder relevante? 
 
1. Behov for efteruddannelse 
ABH: Behovet for efter- og videreuddannelse er svært at definere, fordi der sker så meget på 
ledelsesfronten. Enkeltkurser kunne der godt være en del, der kunne være interesseret i, fx inden for 
områderne: Management Performance, Innovation, Strategiarbejde, osv. Kurserne skal gribe de 
strømninger, der er. Det er MPGens styrke. Man skal dog være opmærksom på ikke at gøre valgfagene 
for specifikke. 
 
JB: I rekrutteringsøjemed (chef- og kommunaldirektørniveau) stilles ofte krav om en 
masteruddannelse. Ift. ansættelse af skoleledere kommer det også mere og mere i fokus. Det er dog i 
den forbindelse ikke væsentligt, hvilken masteruddannelse, der er tale om.  
 
HJS: Vi har det som et krav hos os, at skoleledere skal have en master. Valg af masteruddannelse er 
meget behovsspecifikt ift. skolelederens egen hverdag.  
 
2. Profiler – særlige kompetencer 
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KBN: Ønsker uddybning af, hvorvidt de politifaglige elementer kunne indgå som specialisering på 
MPA-uddannelsen. Man har tidligere diskuteret skoleledelse som specialiseringsmulighed, og det er 
hans opfattelse, at rekrutteringen til MPA-uddannelsen bliver vanskeligere, hvis man specialiserer 
yderligere 
 
FL: Vi udbyder hele tre specialiseringer fra efteråret. Den første masteruddannelse på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet var Master i Arbejdsmarkeds- og Personaleforhold. Den blev udbudt 
i en årrække, hvorefter efterspørgslen faldt, og den udbydes således ikke længere. Der har dog været 
forespørgsler fra flere, der ønsker denne faglighed. Vi udbyder derfor fra efteråret 2016 en 
specialisering i arbejdsmarkedsregulering og ledelse inden for beskæftigelsesområdet på MPA. Det 
bliver lidt vanskeligt at håndtere tre specialiseringer med så få studerende. 
 
JB: Det kommunale landskab er præget af strukturændringer. Der laves centerkonstruktioner, hvor 
fagledere kommer tættere på det politiske niveau. Det kræver, at man kan tænke politisk og forstå 
styringskæden, hvilke logikker der gør sig gældende, etc. Et fokusområde hos vores fagledere er at 
lære at tænke og skrive mere stringent ind i en politisk argumentation. Skal ikke kun tænke drift.  
 
JB: I kunne overveje at udbyde mere skræddersyede forløb. Rigtig mange offentlige organisationer er i 
gang med leadership pipeline. I har de teoretiske kompetencer – kunne man forestille sig, at I kunne 
understøtte det arbejde, der pågår i de enkelte organisationer? 
 
HJS: I min organisation ser vi meget på effektbaseret ressourcetildeling. 
 
ML: Kunne man forestille sig at lave yderligere sektorspecialiseringer, fx skoleledelse?  
 
HJS: Skolelederne søger masteruddannelser målrettet skoleledere. De er meget værktøjsorienterede 
og søger konkrete redskaber til at løse de udfordringer, de bliver mødt med. De bliver 
resultatpressede, og det afspejler deres valg af masteruddannelse. Hvorvidt der skal laves 
specialiseringer, afhænger af hvem jeres kunder er – er det virksomhederne, eller er det den enkelte? 
 
ABH: Har personligt oplevet det som en stor gevinst at møde studerende fra andre brancher, 
organisationer og kulturer. Det har været en øjenåbner. HKT tilslutter sig denne opfattelse 

Ad 6) MPV   
a) Drøftelse af målgruppens fortsatte behov for efter- og videreuddannelse? 

 
ML forklarer baggrunden for etablering af MPV-uddannelsen: MPV-uddannelsen blev etableret, da 
politiet havde et påtrængende behov ift. at få sine undervisere på Politiskolen løftet op på 
masterniveau. Det er med stor beklagelse, at vi har været nødt til at stoppe uddannelsen. Der er en 
række grunde til, at uddannelsen ikke kan videreføres – en af de væsentligste er politiforliget. CBS har 
spurgt, om vi vil være med til at videreudvikle moduler, der kunne være relevante for politiet. Vi 
overvejer derfor p.t., om nogle af MPV-modulerne kan udbydes som enkeltstående udbud.   
 
ML efterspørger panelets bud på, hvad der meningsfuldt kan drøftes med CBS?  
 
HKT: Rigspolitiet er vores styrelse, og herunder er det koncern HR, der er overordnet ansvarlig for 
efter- og videreuddannelse og dermed samarbejdet om MPV-uddannelsen. HKT fortæller, at der 
udover politiuddannede også er jurister og andre personalegrupper, som er relevante ift. efter- og 
videreuddannelse på masterniveau. Der er opstillet uddannelseskrav til de politiuddannede ledere. 
Når man nærmer sig politiinspektørniveauet, skal man have gennemført moduler på master. På 
chefpolitiinspektørniveau forventes det, at man ad åre skal have gennemført en master. I Nordjyllands 
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Politi, som HKT repræsenterer, har alle fra vicepolitiinspektørniveau været igennem de første moduler 
på MPG. Flere har gennemført og er skrevet op til MPG-moduler. HKT fornemmer stor tilfredshed med 
de muligheder, der ligger i MPG.  
 
EM: Intelligence-Led Policing bør kunne udbydes særskilt. Det niveau, AAU har stukket ud for 
fagområdet, er meget højt og skal bibeholdes. Området er også interessant for alle samarbejdspartnere 
rundt om politiets arbejde. 
 
AD: Der er stadig et marked for videreuddannelse. Der er mange ledere i politiet. Der er en tendens til 
at vægte politifaglige elementer højere, end man har gjort tidligere. MPV har primært været målrettet 
underviserne på Politiskolen, men der har senest være en del henvendelser fra bl.a. Militærpolitiet.  
 
ML: Hvilke konsekvenser har det, at politiuddannelsen ikke længere er en professionsbachelor? 
 
AD: Efter politiforliget er det akademiske niveau sænket, og det vil derfor primært være intern 
uddannelse eller diplomuddannelser, der vil blive vægtet fremadrettet. Man vil indgå samarbejde med 
professionshøjskoler. Der findes ikke politifaglige miljøer i DK p.t. Det er dog ikke desto mindre det, 
der er planen, skal opbygges. Efterspørgsel efter uddannelser på masterniveau vil være på lederniveau 
og med et bredere blik end blot dansk politi.  
 
Der er uddannet ca. 1000 professionsbachelorer. 90% af de nuværende studerende har valgt at 
færdiggøre deres professionsbacheloruddannelse til trods for, at de ved at vælge akademiuddannelsen 
kan blive hurtigere færdig og komme ud og tjene penge. 
 
EM: Forskningsdelen, osv. forsvinder nu. Der er 15.000 ansatte i politiet, men Danmark har ingen 
forskning på området. Kunne ambitionen være, at CBS og AAU skaber et fælles forskningsmiljø? 
Alternativet er, at politiet ser mod Norge. 
 
ML: Universitetet har været i økonomisk krise. Etableringen af MPV samt gradvis etablering af et 
politifagligt forskningsmiljø skete under forudsætning af, at Politiet var villige til at rejse ressourcer. 
Universiteterne har ikke økonomi til at løfte forskningsmiljøet egenhændigt. 
 
HKT: Gør jer den ulejlighed at kontakte koncern HR og få afstemt den linje, der lægges. 
 
ML: Vi optager drøftelsen med CBS nu. Konsekvensen af det, I siger, er, at det er ledelsessigtet, der er 
centralt. Den nuværende MPV er ikke ledelsesstrategisk tænkt.  
 
KBN: Foreslår at der udbydes en ”pakke” med 4-5 moduler tilpasset politiet på MPG-uddannelsen. 
  

Ad 7) Markedsføringsinitiativer  
 
EM: Ift. diskussion om skriftlighed og eksamensformer, er det væsentligt at påpege, at projekter skal 
give merværdi i den organisation, hvor man er ansat. De skal ikke kun give værdi for den enkelte 
medarbejder. Synopsis-eksamen peger meget på den enkelte deltagers egen profil og efteruddannelse, 
hvorimod projekter giver langt mere til organisationen. Man får mere for pengene ved projekter – 
transfer fra uddannelse til praksis bliver langt højere. 
 
EM: Hvem konkurrer jeres masteruddannelser med?  Ofte tilkøbes eksterne konsulenter, når det ikke 
er muligt at frigøre interne ressourcer til at løse en given opgave. Uddannelse kan skabe 
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medarbejdere, som både kan arbejde internt og samtidig skabe det eksterne blik. Der er en 
konkurrence omkring økonomi, som I skal være opmærksomme på. KBN er enig i denne betragtning. 
 
JB: Ift. markedsføring vil det være givtigt at fokusere på, at man som arbejdsgiver kan være en aktiv 
del af masteruddannelsesforløbet. KBN er enig: I skal sælge MPA på, at den bidrager til opgaveløsning i 
egen organisation.  
 
JSH er enig i, at det vil være givtigt at have et organisationsfokus ifm. markedsføring af uddannelserne.  
 
FL: Gode synspunkter omkring projektarbejdet. Fremadrettet vil markedsføringen i højere grad 
fokusere på muligheden for at gennemføre organisationsudviklingsprojekter som en del af en 
masteruddannelse. Rigtig mange studerende tager udgangspunkt i egen praksis, men det skal vi blive 
bedre til at fortælle. 
 
FL: Informationsmøder er vores primære markedsføringsredskab. Er der andre forslag? 

 
JB: Bed om at blive inviteret med til direktions- og chefmøder i kommunerne. I skal aktivere 
organisationerne. Fortæl hvad I har at tilbyde. Masteruddannelse er blevet og bliver et krav i flere og 
flere organisationer, så organisationerne har også et behov for viden om masteruddannelsesmarkedet.  
 
KBH: Der har tidligere været tale om at et ”roadtrip” rundt til de kommunale direktioner. Det er stadig 
en god ide.  
 
HKT: Enig. Det er ofte lidt tilfældigt, hvilken masteruddannelse man vælger. Det skal ind i 
organisationens strategier.  
 
ABH: Det vil også lette den enkeltes argumentation for valg af masteruddannelse, hvis organisationen 
allerede har kendskab til markedet og de forskellige muligheder. 
 
JB: For mine ledere har det været individuelle strategier, der har præget deres valg af master. De 
undersøger, hvad der findes inden for deres område, og så kommer de til lederen med 
ønsker/muligheder. Vi finder midlerne til det. 
 
EM: Det er vigtigt at formidle til direktionerne, at der også er en forventning om, at organisationen 
tager imod den nye viden fra den medarbejder, der er på masteruddannelse.  
AD er enig: Det er en klar motivation for de studerende, at den læring, de får, bliver brugt i 
organisationen. 
 
HJS: Kommunen har lavet partnerskabsaftaler med SDU og omkringliggende University Colleges. Der 
er faste møder i hver forvaltning. 
 
FL og ML opfordres til at kontakte aftagerpanelmedlem Jan Nielsen i hans egenskab af formand for 
Socialchefforeningen i Danmark og høre ham, om man kan få lov at præsentere uddannelserne i det 
regi. 
  
KBN: Brug fx Linkedin aktivt i jeres markedsføring af uddannelserne – læg kommentarer fra tidligere 
studerende på nettet. 
 
HKT: Mund-mund-metoden skal I bestemt ikke undervurdere. 
 
ABH: AAU har et godt ry. I har noget, der er unikt. Slå på det særlige ved AAU. 
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Ad 8) Evt.  
Medlemmerne gav tilladelse til, at studieledelsen kan sende evt. materiale vedr. akkreditering af MPG-
uddannelsen i skriftlig høring. Herudover er studieledelsen velkommen til at kontakte medlemmerne 
ift. markedsføringsinitiativer. 
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