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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: 
 vil være ønskeligt om der er mindre tid på fremlæggelse af problemformulering mm i fælles 

plenum, men bedre i mindre grupper, hvor underviseren kan være med. Det vil give mere tid tl den 
enkelte. 

 Mindre undervisning - mere vejledning. Eventuelt i mindre grupper. 

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. 
 Den aktive deltagelse 

 en tæt kobling til praksis og eget lederskab 
 fokusering på problemformuleringerne i vores opgaver, kravet om at vi skulle præsentere for 

hinanden = tvungen refleksion og tvungen forberedelse. 
 Mulighed for reflektion og sparring over eget tema 
 Alt i alt var det en god proces gennem efteråret 

 Personlig udvikling, netværk, fleksibilitet 
 Fin kobling til praksis 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Gruppearbejdet to og to 

 at man i sidste modul pludselig skal have en anden tilgang til opgaveskrivning 
 Det er en svær størrelse, da de studerende er forskellige steder i skriveprocessen, har forskellig 

baggrund og taget forskellige fag (nogle havde metode andre ikke). 
 Man forstår først værdien af refleksionerne sidst på modulet.  Måske skulle det fremlægges mere 

tydelig ved start 
 Det ved jeg ikke.... 
 Videnskabsteori og metode bør indgå på lfg, så der er udbytte af dette under hele uddannelsen 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Man bør have litteratur søgning samt metode /videnskabsteorie koblet på i forbindelse med 

grundmodulet 
 Har potentiale til at styrke netværksdannelsen mellem studerende, men fokus på den del var svagt. 

 
Hvordan vurderer du projektvejledningen? 

Fagligt 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen? 

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 

 

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 
Synes at man tidligere skulle sende sin problemformulering ind, og derved få tildelt vejleder 
tidligere i forløbet 

 XXX, vi har altså kun mødtes én gang - så det er jo lidt svært at sige endeligt om min vurdering :-) 

 XXX - en rigtig god vejleder :-) 
 XXX 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Meget stor forskel på kvaliteten af moduler - og undervisere. Generelt for få praktikere. Når de har 

været der har der været til et kort oplæg. 
Uddannelsen er primært teoretisk og der burder være mere praktisk arbejde med cases, samt mere 
individuel vejledning og sparring. 

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

 har svaret på dette tidligere 
 Metode burde være et fast element i starten af uddannelsen - måske som det første modul, inden 

man fik lov til at tage andre moduler? 
 Mere praksis og mere udfordring af min egen praksis. 
 Metode og design kunne godt indgå som et revideret obligatorisk modul, da opgaver er 

gennemgående under hele uddannelsen 
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 Mere dialog omkring koblingen med teori og praktisk ex ved at inddrage tidligere masterstuderende 
som oplægsholdere. Jeg ville gerne se noget mere teori folde sig ud i den virkelige verden, hvad er 
styrker, svagheder mv. 

 Erstat PUF (ikke LFG) med muligheden for flere valgfag. 

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

kan udgå? Nævn gerne flere: 
 se tidligere kommentarer 
 Nej, der er jo mulighed for at vælge, så det er mere op til den enkelte. Hvad jeg synes er mindre 

vigtigt, har været afgørende for andre. 
 Uddannelsen er blevet mere akademiseret i den tid jeg har studeret. Jeg har brug for en praksisnær 

lederuddannelse og synes det er ærgeligt at bruge så meget tid på lange skriftlige opgaver. Brug 
synopsisformen og lad ukendte elementer optræde ved eksamen så vi udfordres mere. 

 PUF kunne evt. reduceres til et semester, men et ekstra modul ville jo nok fordyre uddannelsen? 

 Masterprojektets 4 første dag er alt for meget i starten. Vejleder skal på tidligere, så havde jeg 
personligt fået meget mere ud af det. 

 Erstat PUF (ikke LFG) med muligheden for flere valgfag. 

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

arbejde? Nævn gerne flere: 
 Det vil jeg ved langt de fleste af modulerne 
 Den metodiske forståelse, den individuelle afklaring som sker undervejs, en stor del af det faglige 

indhold (ved at gå tilbage og trække på det) 

 Nej 
 Jeg synes allerede jeg bruger mange af mine kompetencer - og "rygsækken" står jo klar til at tage 

fra ift. De emner som er mindre benyttet. 
I forbindelse med masterafhandling er jeg i hvertfald blevet opmærksom på hvordan uddannelsen 
har udviklet mit syn på organisationen - er i dag meget mere bevidst om nuancer og forholder mig 
til organisationen ud fra flere perspektiver. 

 HRM, forandringsledelse, projektledelse, styring, økonomistyring. 

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: 

 Synes det er svært at sortere fra da alle moduler udgør et grundlag jeg handler og vælger ift. til. 
 Kommunikation - generelt anvendeligt, men pga. mit udgangspunkt ikke så relevant. 

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: 
 Forelæserne kunne i højere grad tænke eksempler ind fra deltagernes hverdag. Når vi drøfter 

metodiske udfordringer eller lignende har vi ofte hørt om demokrati undersøgelser eller lignende. 
Der kunne man med enkle midler tage udgangspunkt i rapporter eller undersøgelser som vi ser og 
læser dagligt. 

 Der skal være eksamener! 
 Mere praktisk erfaring må gerne komme mere ind i undervisningen. 
 Alle undervisere er fagligt dygtige - dog er der stor forskel på undervisernes pædagogiske 

færdigheder. 

Bør vi overveje andre eksamensformer? 

 

Hvis ja - hvilke? 
 Drop de lange skriftlige opgaver - de hører til på et kandidatstudie, og det har jeg taget een gang 

før. Lad os f.eks. blive udfordret af en ukendt case til eksamen. Eksamenerne handler lidt for meget 

om at vi gang på gang centrerer os om vores egen navle. 
 Mener der skal udkomme et skriftligt produkt - men hverdagen er jo altid et samarbejde og derfor 

kunne det være interessant at lave nogle eksamener til gruppe eksamener 
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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? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Afhænger af stilling og arbejdssted 

 Men arbejdet skal jo passes samtidigt - og det trækker på veksler i fritiden 

 min arbejdsgiver vil ikke fremover sende medarbejdere af sted på master men vil i stedet selv 
anvende midler til intern undervisning. 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Jeg har taget ét modul af gangen 

 Ved det simpelthen ikke - har prioriteret både forberedelse, undervisningsdage og eksamener, og 
har været tilfreds med min deltagelse under hele uddannelsen 

Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 

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

til studiet? 
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Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Interessen fra nærmeste leder har været næsten ikke eksisterende, men jeg har prioriteret min tid 

så jeg har passet mit arbejde. Der har selvfølgelig været brugt en del fritid til studiet, men sådan 
må det være. 
Jeg tror hospitalsledelsen er mere interesseret i effekten af uddannelse end klinikledelsen. 

 

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? 
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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? 
 spørge om man er interesseret i at lave gruppe på facebook/linked in 
 Indenfor min sundhedssektoren og ledelse tillægges uddannelse værdi (og magt) og derfor vil jeg 

fremadrettet være bedre stillet ift. ansøgninger af jobs. 
Jeg har stadig kontakt med min PUF-gruppe. Vi har mødtes selvom vi er forskellige steder i livet, i 
uddannelsen og jobmæssigt. 

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: 

 Det har været godt med dent tætte kobling i forhold til refleksion over eget lederskab. Det har 
været et frirum til fordybelse. Kompetente undervisere, hvor man har fornemmet at de har haft en 
stor interesse i at koble vores praksis på i undervisningen. Interaktionen har været god med 
underviserne. Men man skal som tidligere nævnt have mere fokus på den akademiske skrivning, 
når det også er det der vægtes i den afsluttende opgave, da det ellers der bliver for svært. 

 Det har været en personlig og faglig udvikling. Lige så meget jeg kommer til at nyde ikke at have 
dårlig samvittighed over ikke have læst nok, lige så meget kommer jeg til at savne den sparring, 

refleksion og fortrolighed der også knytter sig til studiet.  
Det mest irriterende har for mig klart været det systemmæssige (omkring tilmelding, eksaminer og 
holdafvikling), hvor oplevelsen har været, at det finder vi da bare ud af. Når vi er så sjældent inden, 
vil en Pixi vejledning være en kæmpe hjælp. Vi er ikke fuldtidsstuderende (vi prioritere det ikke 

dagligt) og vi betaler en ok høj pris pr. modul (det kunne være en super service at opleve). 
 Jeg har fået en langt større forståelse for hele organisationen, Samt fået meget anvendelige 

værktøjer samt ikke mindst et brugbart netværk og evnen til at tænke strategisk 
 Studiet har været godt og hårdt. Man skal kunne prioritere for at få det optimale ud af uddannelsen. 

Men her under masterafhandlingen vil jeg dog ikke have undværet den udfordring det har været at 
uddanne sig. 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 

 
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 

masteruddannelsen? 

 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

 
Hvordan syntes du madordningen fungerer? 
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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.     
 Synes maden er kedelig. (samme hver gang) 
 Ja madordningen er endelig blevet obligatorisk - juhu (før spild af tid adm. at styre og for os et 

mærkeligt dilemma at blive sat i (betaler en høj pris + et lille beløb til mad)). 
 Moodle har jeg kun prøvet i de seneste 2 måneder, så erfaringen er ikke stor. 

Madordningen er meget dyr og maden på et højt niveau - kan med fordel reduceres :-) 
 Fint, at madordning er en fast del af modulprisen. Inkludér gerne mellemmåltid og evt. frokost på 

halve dage (PUF). 


