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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? 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, F16 
27.04.2016: Distributionsmail sendt til 7 respondenter 
12.05.2016: Rykkermail sendt til 5 respondenter  
26.05.2016: Rykkermail2 sendt til 3 respondenter  
Besvarelsesprocent: 71% 

 

3 23.06.2016/Pia Wosylus 

 

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. 
 Drøftelser omkring opgaveskrivning samt sparing med andre studerende og undervisere ift. 

masterprojektet. 
 At vi var et lille hold. Har givet mere tid til fælles reflektion og drøftelser. 

Rigtig god planlægning og undervisning af XXX. 
 Et lille hold god mulighed for dialog med undervisere 
 Jeg har fået en god ballast til at skrive min opgave 

Set som helhed, hvad var 

 mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Noget teoritungt. Flere af emnerne omkring opgaveskrivning og metode burde reelt have været 

intro til hele masteruddannelsen. 
 6 mennesker i et meget stort lokale - lidt fråds. 

Ved et meget lille hold, er vi særlig sårbare overfor afbud/ sygdom, da vi så blev endnu mindre. 

 Måske kan holdet blive for lille ? 
 Ikke noget konkret 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Ingen 

 
Hvordan vurderer du projektvejledningen? 

     
 

Fagligt 
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Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX? Sværhedsgrad 

 

Hvem har været din vejleder? 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 XXX 

 XXX 
 XXX 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 

 

Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Det har for mig været meget givende at få koblet mine egne ledererfaringer op mod teorier og 

anden litteratur. 

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

mangler? Nævn gerne flere: 
 Jeg synes, at området omkring videnskabsteoretiske retninger bør fylde mere helt fra start af 

uddannelsen. Det ville have været relevant på de øvrige moduler også. 
 Metodefag burde være obligatorisk og fylde mere i opgaverne undervejs 

 Jeg ville gerne have haft noget mere om økonomistyring konkret. Derudover ville jeg gerne have 
haft noget mere konkret om samfundsvidenskab. 

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

kan udgå? Nævn gerne flere: 
 PUS forløbet, er klart det dårligste modul. Det kunne med fordel være kun 1 semester. Godt at 

være i studiegrupper og se andres praksis. Men undervisningen i plenum og logbog var ikke 

optimal. 
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 På det det tidspunkt - mener det var 2013, hvor jeg tog LFG og PUF var indholdet og den generelle 
form meget lidt givende fagligt. Jeg har dog hørt blandt medstuderende, at begge fag angiveligt er 
strammet op. 

 Nej 

Er der dele af uddannelsen, som du regner med at få direkte brug for i dit 

arbejde? Nævn gerne flere: 
 Jeg bruger min viden fra uddannelsen hver dag, især strategisk, kommunikativt og 

forandringsledelse. Især reform og forandring med XXX bruger jeg meget, ligsom Konkurrencestat 
med XXX. 

 ledelse og kommunikation 
offentlig styring 
økonomi 
HRM 

 Særligt emner som strategi og styring, men også i høj grad faget fra Velfærdsstat til Kokurrencestat 
har jeg haft meget stor glæde af 

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: 

 Leadership Pipeline var for spinkelt et modul. Det bruger jeg ikke særlig meget. Udelukkende som 
kendskab til leadership pipeline. 

 Ikke umiddelbart 

Uddannelsens pædagogik og evalueringsformer: 

Hvordan har blandingen af forelæsninger/klasseundervisning og projektarbejde 
fungeret? 

 

Hvordan vurderer du den blanding af teori og praktik, som vi har praktiseret på 

MPG-studiet? 
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Hvad synes du om antallet af eksamener? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Bør vi overveje andre eksamensformer? 

 

Hvis ja - hvilke? 
 Brugen af gruppeeksamener, kunne med fordel anvendes mere. 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
 

Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

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

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: 
 

Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 
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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: 
 Det er kombinationen af studium, fuldtidsarbejde og familie der til tider er udfordrende at få til at 

gå op i en højere enhed. Som minimum burde der kunne gives tre måneders orlov til alle der 
udarbejder masterafhandling. Øvrige opgaver og afleveringer må man nok tåle, at lave i fritid 
overvejende. Det er selvfølgelig en medarbejder - arbejdsgiver ting. 

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

karriere? 
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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? 
 Jeg er aldersmæssigt der hvor uddannelsen karrieremæssigt ingen betydning har :) 
 MPG uddannelsen tror jeg overvejende har betydning i forbindelse med jobsøgning. I aktuelle job er 

det fint jeg har den, men her er det min performance og ikke eksamensbeviset der tæller. 

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: 

 Jeg synes at jeg har fået et godt udbytte af undervisningen og vejledningen i form af nye 
perspektiver på mit lederskab. Jeg har en ny base bestående af teoretisk viden om ledelse og 
udfordringer i den offentlige sektor, som jeg kan koble til mit personlige lederskab. Desuden har jeg 
stiftet bekendtskab med en lang række værktøjer og teknikker, som jeg kan bringe i anvendelse, 
men ikke mindst er sparingen med andre offentlige ledere vigtig, fordi man konstant udfordres på 

sine synspunkter og grundantagelser om ledelse og mennesker. 
 Først og fremmest, at det været rigtig rart at komme på et studium, hvor alle ønsker at bidrage 

med viden og erfaringer, samt mærke den studieånd der hersker. 
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Jeg har glædet mig til alle forelæsninger, og har lært utrolig meget nyt, nye bekendskaber, dannet 
netværk, og udviklet mig meget som person både personlig og fagligt. 
Der er enkelte personer som jeg har lært meget af, her kan nævnes XXX, XXX og XXX. Jeg synes, 
at det har været svært med de engelske tekster, men har dog klaret det alligevel. Det som har 
irriteret mig, har været de fysiske rammer, ved meget store hold. Da vi har siddet alt for klemt. 

 Jeg har nu brugt 5½ år - holdt pause da min mand omkom ved en ulykke. MPG uddannelsen har 
givet rigtig god inspiration i mit daglige arbejde. Jeg må med skam erkende at der hvor stoffet 
bundfælder sig er i forbindelse med opgaveskrivning og eksamen. I en stor del af uddannelsen har 
arbejdsgiver ikke interesseret sig overhovedet for uddannelsen i modsætning til nuværende 
arbejdsgiver. 

 Studiet har givet mig et "frirum" til at studere nogle af de emner jeg i min praksis har fundet 

udfordrende, og som derfor har givet mig en større indsigt. F.eks offentlig styring, HRM og 
økonomi. 
 
Mixet af studerende finder jeg også givende, fordi hver kommer med deres perspektiver og 
praksisforståelser som i nogen grad indimellem sætter ens egen i perspektiv eller giver anledning til 
ny refleksion.  
 

Deltagelse i PUF og LFG var virkelig en oplevelse af spild af tid. Men som tidligere nævnt tror jeg 

den er ændret 
 Studiet har givet mig forståelse for reaktioner og mekanisker, som jeg har oplevet i min 

ledergerning. Teorien i MPG har givet mig nogle "aha" oplevelser, og giver mig fremadrettet 
mulighed for bedre at forudsige evt. rekationer f.eks. blandt mine medarbejdere og ledere. 
Samspillet og diskussionerne blandt forskellige faggrupper har været meget interessant og givende, 
og har også givet mig en større viden og indsigt i, hvad ledelse er på mange forskellige området. 

Det har været rigtig godt. 

 
 

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 konferencesystemet FirstClass fungerer? 

 

 

Såfremt du har tilmeldt dig madordningen, hvordan synes du, at denne 

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.     
 XXX er GUD. Hun har hjulpet mig utrolig mange gange. Sikke en imødekommenhed og venlighed, 

når man som studerende er aller mest presset. 
Maden har aldrig været rigtig god. Det kunne fås bedre. 

 I en travl arbejdsdag, har jeg haft svært ved at huske at checke FirstClass jævnligt, der mangler, så 
vidt jeg kan se en facilitet, hvor man, enten kan få videresendt mail og beskeder automatisk til ens 
primære mailbox, eller blot en besked om, at der er nyt i FirstClass. 
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Samlet status 

 


