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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 
Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• For meget tid med gennemgang af hinandens opgaver frem for mere fokus på design, metode og 

forskellige vinkler i tilgangen til opgaven. 

I hvilken grad har du fået en større interesse for mastermodulets fagområder 
efter undervisningen? 

 

I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det faglige indhold betragtes her som neutralt, da tidligere fag har givet det faglige indhold 

nødvendigt for at deltage i master modulet. 
• Har taget faget design og metode, som det faglige indhold var kendt i forvejen 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• at der var opstillet delmål og at vi var en lille gruppe. 
• praksisnært, dygtige undervisere, hammerende teoretiske (SUPER) og i nogle situationer med 

begge ben plantet solidt i den blå luft ift virkelighedens offentlige ledelse - meget befriende, da det 
er en fin tilpas forstyrrelse, og så mine medstuderende ... kloge og inspirerende folk! 

• De to styrende dialogmøder omkring problemformuleringer. 
• Det faktiske arbejde på og med problemformulering - med to stærke undervisere med stærk 

teoretisk afsæt. 
• Gode undervisere, spændende emner og udfordringer, spændende at møde "kollegaer" fra 

regionen, staten 
• Det var en hjælp til at få konkretiseret det, man gerne ville i specialet. 

Kompetente vejledere 
• Der var en fin struktur med en blanding af fagligt indhold til projektet og eget arbejde med 

masterafhandlingen. Det var meget fint med god sparring til eget projekt og samtidig indblik i 
medstuderendes opgaver. 

• samarbejdet med de andre kursister - samt vejledningssamtalerne 
• IAB 
• God dialog og underviserne supplerer hinanden godt 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• at vi kom til at sidde alt for lang tid og lyttede til andres oplæg - det ville fra min synsvinkel have 

fungeret bedre, om vi havde splittet op, så vi var en mindre gruppe, havde mere tid til den enkelte 
opgave og efterfølgende lidt mere tid til selv at kunne arbejde videre med projektet. 

• "Design og Metode" bør være obligatorisk og ligge tidligt i uddannelsen. 
5-6 etcs point pr fag synes ikke meget i sammenligning til byrden. 
Vejledningen: Der er en stor forskel i vejledningen... og på områder, hvor jeg ikke oplevede at få 
valuta fro skillingerne: Jeg havde en vejleder for et par år siden (er ikke på AAU længere) som ikke 
var kontaktbar overhovedet på nogen platform overhovedet. Det er ikke i orden og i min bog en 
alvorlig tjenestelig forseelse, som jo også rammet AAU's omdømme og ikke blot den pågældende 
vejleders selvrådige private praksis. 

• Svært at passe den progression, som ligger i mastermodulet ind i hverdagen. 
• Planlægningen i forhold til deltagernes bedst mulige udnyttelse af modulets mødegange. 
• Manglende bindeled fra teori til praksis 
• NIL 
• Der blev til tider lidt tungt med fælles feedback-runde til alle på holdet. 
• at vi ikke kom sammen med vores "rigtige" vejleder - men fik forskelligrettet "kritik" 
• For meget spildtid med oplæg af de forskellige opgaver 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg føler mig rimelig selvkørende i forhold til at kunne skrive masteropgave. Derfor føler jeg ikke 

det store behov for teori og vejledning. 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg skiftede vejleder undervejs. 
• reference til tidligere svar med en enkelt flopper 
• Er lidt usikker på, om der her menes den feedback, som blev givet på mødegangene eller af egen 

vejleder. Det første var godt. Det sidste var problematisk. 
• fordi vi havde skiftende vejledere 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Stærkt kompetent og skarp 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Er god til kommunikation og til at omsætte og hive studerende ind i metien 
• XXX kan i forbindelse med hans stærke faglighed være vanskeligere at forstå i forhold til min 

praktiske hverdag. 
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Hvem har været din vejleder?  
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

• XXX/XXX 
• XXX 

Han har i den grad levet op til mine forventninger til vejledning: 
Han har taget opgaven på sig og er velforberedt 
Han udfordrer mine valg uden at omstøde det 
Han giver sig god tid til at vejlede 
Jeg har pt haft to møder med ham og har planlagt et 3. møde d. 28. november, men har også fået 
lidt feedback pr. mail 

• Mange... generelt meget tilfreds ... men en enkelt undtagelse 
• XXX 
• XXX. Har gjort det meget tilfredsstillende 
• XXX - til specialet. 
• I første omgang XXX. Og siden d. 30. Oktober XXX. 
• Har XXX som vejleder og er meget tilfreds med vejledning, både mht. til faglighed og fleksibilitet 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 
Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed?  

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

• Vil helt klart anbefale uddannelsen. Har givet mig nye vinkler og handlemuligheder ift. min 
dagligdag. Desuden skal netværket absolut ikke undervurderes, måske ender det med at være det 
vigtigste udbytte i flere henseender. 

Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så opprioriteret eller som helt 
mangler?  
Nævn gerne flere: 

• Gerne større grad af koordinering imellem undervisere på de forskellige moduler 
• Design og metode 
• Et større hensyntagen til offentlige institutioner med selveje - herunder gymnasier. 
• Metodisk videnskabsteori (Teori og metode) som obligatorisk fag for studerende, der ikke kan 

dokomentere samfundsfaglig videnskabsteori. 
• husk bindeleddet til praksis 
• Det er ærgeligt,at modulerne ikke gentages flere gange årligt... det er sket, at man var nødsaget til 

at tage et modul, som man ikke så så relevant som et andet, men pga. tiden blev man nødt til at 
vælge... 

• CBS har nogle moduler i Retorik/Leder retorik. Kan helt klart anbefales at udbyde det ved AAU. 
Design og Metode er et kernefag, så måske bør det inddrages mere i de indledende fag og have 
større tyngde i maste rmodullet frem for at bruge tid på at gennemgå hinandens opgaver. 
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Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så nedprioriteret eller som helt 
kan udgå?  
Nævn gerne flere: 

• PUF blev lidt langtrukket, men jeg mødes stadig med min læringsgruppe, så den del har været 
givtig:) 

• De mange valgmuligheder betyder at dette ikke bør være nødvendigt. 
• NIL 

Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit 
arbejde?  
Nævn gerne flere: 

• Jeg har fået fyldt min værktøjskasse med masser af gode redskaber 
• analytisk tilgang, refleksion, procesarbejde... 
• Strategisk ledelse og HRM 
• Alle modulers faglighed har været benyttet i forbindelse med mit arbejde. 
• Jeg tænker, at det er helhedsperspektiverne, som jeg vil kunne anvende fremover.. 
• Har allerede brugt den tilegnede viden meget og regner bestemt med at det fortsætter. 
• ja mange dele 
• Design og Metode – videnskabelighed - Retorik - Dele af Offentlig Styring, Ledelse af Reform og 

Forandring og Strategisk Ledelse 

Er der dele af uddannelsen, som du ikke regner med er direkte anvendelige i 
din egen praksis, men som alligevel bør være der?  
Nævn gerne flere: 

• Se ovenfor. 
• ja - der har også været nogle her. 
• PUF 

LFG 

Uddannelsens pædagogik og evalueringsformer:  
Hvordan har blandingen af forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde 
fungeret? 
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Hvordan vurderer du den blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på 
MPG-studiet? 

 

Hvad synes du om antallet af eksamener? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• man skal vel til eksamen i alle fag, så....? 
• Der er mange eksaminer 
• JEg så gerne endnu mere PBL i forbindelse med masteruddannelserne. 
• Med så få mødegange har det nogen gange været spildt at vi skulle bruge for lang tid sammen med 

de medstuderende og lave forskellige øvelser. Vi er alle meget tidspressede 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Var det svært at få studiet finansieret? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har skiftet job undervejs og det har været meget svært på én arbejdsplads, hvor der ikke var 

økonomi til det 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ikke decideret MPG'en men en masteruddannelse 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har taget MPG uddannelsen som deltid, hvorfor spørgsmålet burde have relateret sig til moduler 

eller ECTS 
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Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 

Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed 
til studiet? 

 

Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 



 

 
 

 
 
Evaluering, Mastermodul, E17 
30.10.2017: Distributionsmail sendt til 16 respondenter 
06.11.2017: Distributionsmail genfremsendt til 13 respondenter 
07.11.2017: Rykkermail sendt til 12 respondenter 
14.11.2017: Rykkermail2 sendt til 8 respondenter 
17.11.2017: Rykkermail3 sendt til 7 respondenter 
Besvarelsesprocent: 69% 

 

13 17.01.2018/Pia Wosylus 

 

MPG-uddannelsen og fremtiden:  
Hvor meget vurderer du, at MPG-uddannelsen får betydning for din fremtidige 
karriere? 

 

Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 

 

Hvor meget tillægger du det betydning, at bevare forbindelsen til MPG-studiet 
og MPG-kandidaterne efter afsluttet studium? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål.  
Har du forslag til, hvordan forbindelsen bedst muligt holdes ved lige? 

Samlet vurdering: 
Du har nu brugt min. to år og megen tid på dit MPG-studium. I nedenstående 
kommentarfelt vil vi gerne opfordre dig til at fortælle os med dine egne ord, 
hvad studiet og studietiden har betydet for dig. 
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Hvad har du hæftet dig ved? Hvad eller hvem har du lært allermest af? Hvad 
har været svært? Hvad har irriteret eller generet dig? 
Du bestemmer selv omfanget: 

• Det har været fagligt berigende men også mega hårdt. Jeg har mødt rigtig mange spændende 
offentlige ledere og jeg har lært rigtig meget af dette møde, da gymnasiesektoren har en tendens til 
at "lukke sig lidt om sig selv" 

• Det er været en fornøjelse med disse 5,5 år med drypvis vitaminer og tonsvis af inspiration - det 
kommer jeg sgu til at savne :-( 

• Det har givet mig en teoretisk forståelse af en række problemer, som jeg står med i hverdagen. Det 
har givet mig en større sikkerhed i de beslutninger jeg træffer. 

• Studiet har fyldt meget af ens tid (fritid), men det har været en god og fleksibel måde at 
gennemføre en uddannelse på, som har betydet meget. Jeg har fået stor indsigt i hvordan andre 
erhverv leder, og hvilke udfordringer de har, hvilket udvider ens horisont. Jeg har fået værktøjer til 
min fremtidige karriere, som jeg sætter pris på. 
underviserne har været kompetente inden for deres fag, hvilket undervisningen også har båret 
præg af. 

• Jeg har så brugt 7 år og det har betydet syv år i konstant udvikling og refleksion omkring min egen 
rolle som leder - dette har været hårdt men meget givende og jeg er helt sikkert blevet en bedre 
leder end hvis jeg ikke havde taget MPG 

• Jeg har klart fået meget ud af netværket med de andre studerende, ligesom enkelte fag virkeligt 
har ændret min adfærd. Her tænkes primært på Rhetoric for Leaders ved CBS samt Design og 
Metode. 
Har været frustreret, når enkelte fag har haft et voldsomt pensum f.eks. Ledelse af Reform og 
Forandring, hvor der blev lagt yderligere til, idet underviseren blev udskiftet lige inden modulet. 

• MPG har været et spændende og berigende studie, der har været med til at udvikle og forme mig 
som leder 

 
Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• Man går død i maden undervejs - meget lille variation fra gang til gang. 
• master sekretariatet: har oplevet fin serivce 
• Vi har til tider haft problemer med størrelse på de tildelte lokaler. 

Vil gerne fremhæve den gode støtte fra mastersekretariatet. Der har været en positiv udvikling og 
man kan se at målet om forandringer ift. da jeg startede i 2010 er opnået. Stor ros til XXX og 
teamet omkring hende. 
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Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring? 

 

De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.) 

 

Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter? (fx hyggekroge, fysiske aktiviteter, 
kantine) /Indretningen af bygningen inviterer til socialt samvær? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• arghhh .... manglende kantine (trods alt) og toiletterne ;-) 
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Det psykiske studiemiljø:  
Jeg oplever et godt studiefællesskab på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Jeg trives på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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