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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: 

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: 
 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 at man bliver fokuseret på en konkret problemstilling 

Netværksdannelse 
 Modulet giver en struktureret tilgang til kvalitativ metode 
 Gode undervisere 
 Undervisernes pædagogiske tilgang var forståeligt og til god hjælp 

Litteratur relevant 
 Hjælp til fremdrift med masterprojektet 
 At det kobler teori til praksis 

En styrke at man frit kan vælge problemstilling indenfor alle de temaer, man har været igennem på 
uddannelsen. Bestemmer selv perspektivet på specialet 

 Direkte feedback på oplæg 
Det centrale var hele tiden tydeligt - påstand/belæg/hjemmel 
Sparring med 1-2 medstuderende 

 Praktisk anvendelighed. 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 At man skal sidde og have flere gennemgange af de øvrige studerendes problemstillinger... det var 

meget spændende, men der gik meget tid med det, ville hellere have flere oplæg omkring eks 
videnskabsteori 

 At der til tider rejser sig flere spørgsmål end svar på en fornuftig problemformulering 

 Tildeling af vejledere bør være på plads min. inden for en ugen efter første modul. Da samme 
øvelse skal gøres hvert ½ år, bør det kunne systematiseres sådan, at alle tilgængelige vejledere 
står til rådighed og umiddelbart kan bookes. 

 For meget tid blev brugt på fremlæggelse af de studerendes afhandlinger 
 Meget kendt viden i forhold til opgaveskrivning 
 Ingen 

 Lange seancer, når alle skulle have feedback på deres oplæg 
 Ingen 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 synes evalueringerne af modulerne først skal foreligge efter endt modul, altså efter vejledning og 

eksamen, da jeg også gerne ville have mulighed for at evaluere på den vejleder man har fået tildelt. 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen? 

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen? 
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 synes det er svært at evaluere på vejledningen ift mastermodulet, når nu vi ikke har fået det hele. 

generelt for hele uddannelsen er at der overordnet har været fin vejledning, men der er mange 

måder at gøre det på, og vejlederne tilbyder de studerende noget forskelligt, hvilket ikke er lige 
vilkår for alle, når vejleder udelukkende giver skriftlig vejledning, eller giver færre gange til 
vejledning end andre vejledere. 

 Engagerede undervisere 
 Meget varierende. Nogle gange supergodt. På et modul fraværende. 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  

Fagligt 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  

Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvem har været din vejleder?  

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 XXX 

har fået vejledning 2 gange. han har lagt op til han giver 3 gange i alt, og han ikke giver skriftlig 
vejledning. Om det virker eller ej ift så stort et projekt som mastermodulet er ved jeg ikke, og har 
først forudsætningen for at evaluere ordentligt på dette når jeg har afleveret mit projekt. 
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Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 

 
Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 mangler nogle flere muligheder ift valgmodulerne 

 Der er for stor variation i opgavernes fremstilling fra undervisernes side. 
Det kunne være ønskeligt der stilles samme krav og evt en skabelon til hhv. synopsis og 
projektopgave. 

Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så opprioriteret eller som helt 

mangler? Nævn gerne flere: 
 videnskabsteori 

 design og metode kunne være obligatorisk modul 
 Hvert ½ år bør der være et obligatorisk 2 dages seminar for de nye studerende(evt. med XXX) 

omkring opgaveskrivning, problemformulering, metode mv. Meget af det jeg har lært på sidste 
modul omkring opgave skrivning, problemformulering, metode vil jeg med fordel kunne have brugt 
konstruktivt gennem alle de moduler jeg har haft. 

 Etablering at netværksgrupper i studietiden 

 Måske oprettelse af spor hvor de forskellige moduler indgår i en sammenhæng 

 Synliggøre muligheden for at følge moduler på andre universiteter 
Studietur 
På hvert modul bruges der meget tid på eksamensforberedelse, fordi underviserne har forskellig 
tilgang til gennemførelse af eksamen, niveau af videnskabelighed, hvad er en synopsis? osv. En 
nogenlunde ensretning af forståelsen ville være mere hensigtsmæssig, og tiden kunne bruges på 
noget bedre. 

En kraftig opfordring og hjælp til at få italesat uddannelsesforløbet i egen organisation. Det kunne 
f.eks. være oplagt på LFG, hvor man laver sin plan over, hvad man gerne vil have fokus på i sin 
egen og evt. organisationens udvikling. Inddragelse af organisationen igen ca. midtvejs. 

 Gerne mere forlæsning 

Er der elementer i uddannelsen, som du gerne så nedprioriteret eller som helt 

kan udgå? Nævn gerne flere: 
 PUF forløbet... det var hyggeligt, men jeg synes det krævede meget tid både ift virksomhedsbesøg 

og eksamen 

 Smørfisk (o; 
 Mindre gruppe arbejde 
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Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit 

arbejde? Nævn gerne flere: 
 strategisk ledelse 

kommunikation og ledelse 

ja meget mere, synes det er en god uddannelse, som giver et godt grundlag for at kunne analysere 
og reflektere over egen ledelsespraksis 

 Der er dele, viden og teorier fra samtligemoduler som jeg kan bringe direkte i anvendelse 
 Jeg oplever at alle de moduler jeg har haft har været relevante og jeg har overført dele ind i min 

egen praksis 
 Evaluering og performance 

Styring 

markedsgørelse 
I særdeleshed masterafhandlingen 

 Jeg benytter konstant viden fra MPG i mit arbejde. fx i forhold til forandringer 
 Ja - offentlig styring, strategisk ledelse og modulet vedr. samspillet mellem politikere og 

embedsmænd 
 Ja - forhåbentlig det hele! Jeg finder det afgørende for læringen undervejs, at man hele tiden evner 

at koble undervisningen til ens egen praksis. 

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: 

 Metoder som SWOT og TOWS har jeg ikke brangt i anvendelse men finder det relevant at have 
viden om forskellige analyse modeller 

 Nej 
 Modulet vedr. organisationspsykologi er det jeg har taget mindst med fra 
 At være videnskabsmand 

Uddannelsens pædagogik og evalueringsformer: - Hvordan har blandingen af 

forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde fungeret? 

 

Uddannelsens pædagogik og evalueringsformer: - Hvordan vurderer du den 

blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på MPG-studiet? 
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Uddannelsens pædagogik og evalueringsformer: - Hvad synes du om antallet 

af eksamener? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 

 

Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Jeg har taget et modul hvert ½ år. Det har været passende så både arbejde og privatlivet kan 

fungere. 

Var det svært at få studiet finansieret? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 I Masterafhandlingen er brugt mere end 20 timer om ugen 

Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, F17 
07.04.2017: Distributionsmail sendt til 18 respondenter 
19.04.2017: Distributionsmail genfremsendt til 14 respondenter 
25.04.2017: Rykkermail sendt til 12 respondenter 
02.05.2017: Rykkermail2 sendt til 11 respondenter 
Besvarelsesprocent: 56% 

 

12 15.05.2017/Pia Wosylus 

 

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: 

 

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

tillægger MPG-uddannelsen betydning i forbindelse med forfremmelse og 
ansættelse? 

 

MPG-uddannelsen og fremtiden: - 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? 
 Jeg har ikke undersøgt mulighederne for at bevare forbindelsen til MPG-studiet efter endt studie. På 

CBS har de en ordning for tidligere MPG-studerende, hvor man får tilbudt evt. ledige pladser på 
moduler til en nedsat pris. Det lyder som en god ordning, som jeg godt ville kunne finde på at 
benytte mig af, hvis den findes. 
Mon tidligere MPG'er får invitationer til fyraftensmøder og lign.? 
Tilbud om studietur. 

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. 
 

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: 
 Studiet har været en fantastisk lejlighed til at få en teoretisk vinkel på sin ledelses praksis, dette 

har medvirket til oftere at kunne reflektere og metareflektere over hvad der i en given situation 
kunne være en tilgang til en udfordring eller ledelsesopgave. 
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Alle moduler har bidraget med byggesten til en mere helstøbt tilgang til komplekseproblemstillinger.   
Ledelse og innovation på tværs har været specielt givende og medvirket til at fortsætte med at 
forsøge at få ting til at ske på tværs, forstå at ledelse af patient forløb vil være grænsekrydsende og 

dette at problemer med grænser ikke bare kan løses ved at man omorganisere som der ofte 
foreslås 

 XXX, XXX og XXX er dem jeg synes jeg har lært mest af. 
Det der har generet mig mest er den slingre kurs der er i forhold til synopsis. Hver lærer har deres 
egen fortolkning på hvorledes sådan en laves. 

 Den store variant i fag og indhold med eksterne og interne forelæsninger har været yderst relevant 

og brugbart. Det altid opdaterede materiale er godt. Meget dygtige undervisere og respekten for 
alle studerende er af stor betydning. Der er plads til alle på studie. 

 Der skulle vel stå tre år? 
 Vigtigt: Kobling til egen organisation og egen praksis hjemme, som er ens træningsbane under 

uddannelsen. 
Irritation: Ofte har vi fået oplysningerne om læsestof meget tæt på næste undervisningsgang. Det 
duer ikke, når man må passe læsning ind i weekender og ferier. 

Fleksibilitet: Den fleksible opbygning har været helt afgørende for at få hverdag og studie til at 
fungere. Også kæmpe fordel, at fagene vælges hen ad vejen, når man tager sin uddannelse over en 
del år. 

Undren: Jeg har undret mig over, hvorfor politik ikke som udgangspunkt fylder ret meget på et 
studie i offentlig ledelse. Jeg lærte rigtig meget på XXX modul om Ledelse og Kommunikation, hvor 
vi blandt andet arbejdede med den parlamentariske styringskæde. Burde være ret centralt efter 
min mening. 

Studietiden har betydet meget for min daglige praksis på den måde, at studiedagene har været en 
'refleksiv oase' for nogle centrale problemer, jeg har puklet med i min daglige praksis. Jeg kommer 
helt sikkert til at savne denne 'refleksive oase', så jeg vil nok begynde at opsøge nye fora for 
refleksion, f.eks. ledernetværk udenfor egen organisation. 

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.     
 Ud med smørfisken i kantinen... 
 Moodle: Jeg savner de muligheder for overblik, som First Class gav. Jeg har f.eks. endnu ikke 

fundet ud af, hvordan jeg får adgang til min mailboks (og ja, der findes sikkert en vejledning). Her 

var First Class meget mere intuitiv. Jeg mangler også muligheden for at se ind i andre moduler 
(hvad laver de der? er det noget for mig?) og for at hente materialer fra tidligere gennemførte 

moduler. 
Madordning: Dejlig mad, men man kunne måske ønske sig lidt mere afveksling. Super at ordningen 
blev obligatorisk! 
Biblioteket skaber nogle super rammer for forløbet. Her var jeg noget negativt overrasket over at 
komme på CBS, særligt i eksamenstiden! 
Skøn betjening i mastersekretariatet - friske og hurtige med svar! 


