Master of Public Governance Holdforløb 2017
Nyt holdbaseret forløb der kombinerer fælles læringsdynamikker med samfundsfaglige perspektiver og
udvikling af dit personlige lederskab.
Holdforløbet er designet til dig, som ønsker at gennemføre MPG’en i et tæt samspil med
medstuderende på to år.
Holdforløbet starter i januar 2017 og koster 185.000 kr.
Indhold og struktur
MPG holdforløbet er tilrettelagt således, at du igennem to år vil være en del af et hold med faste
deltagere og en gennemgående holdleder. Undervisningen tilrettelægges med fokus på
sammenhæng mellem de enkelte moduler henover tidsforløbet fra første til fjerde semester.
De obligatoriske ledelsesfaglige moduler sikrer dig en bredde på din samlede MPG. Der er udvalgt
fire obligatoriske ledelsesfaglige moduler, som understøtter det skitserede indhold, og som sikrer
en bredde i uddannelsen, herunder moduler om reformer, styring, strategisk ledelse og HRM. De
obligatoriske ledelsesfaglige moduler på holdforløbet er forbeholdt deltagerne på holdforløbet.
Samtidig giver de valgfrie moduler dig mulighed for selv at vælge og sammensætte 18 ECTS af din
MPG og derved præge din uddannelse i den retning, som er optimal i forhold til din egen
ledelsespraksis. De valgfrie moduler tilbyder dig også en mulighed for at få et internationalt
perspektiv på din uddannelse gennem forskellige udenlandske samarbejdspartnere.
1. semester

2. semester

3. semester

LEDELSESFAGLIGT GRUNDFORLØB
5 ECTS

PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB
2,5 ECTS

PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB
2,5 ECTS

LEDELSE AF REFORM OG
FORANDRING
5 ECTS

STRATEGISK LEDELSE
5 ECTS

STRATEGISK HRM
5 ECTS

OFFENTLIG STYRING
5 ECTS

VALGFRIE MODULER
18 ECTS
I ALT 60 ECTS

4. semester
MASTERMODUL
12 ECTS

Ledelsesfaglighed og personlig udvikling
Holdforløbet er indholdsmæssigt struktureret, så du i første semester fokuserer overordnet på
vilkår for ledelse og ledelsesudfordringer i en offentlig og politisk kontekst.
Holdforløbet starter i 1. semester med Ledelsesfagligt grundforløb, der fungerer som en
introduktion til det samlede forløb, og som hænger sammen med Personligt udviklingsforløb i 2.
og 3. semester. De to moduler, som sammenlagt strækker sig over tre semestre, har fokus på det
personlige lederskab bl.a. gennem personlige udviklingsplaner. Du vil blive en del af en mindre
udviklingsgruppe, som udgør omdrejningspunktet for undervisningen på de to moduler. Du følger
din udviklingsgruppe igennem de tre semestre.
Strategisk ledelse samt ledelse af organisationer og medarbejdere
Andet semester snævrer lidt ind og handler om din og andre lederes muligheder for at arbejde
strategisk og skabe nye løsningsmuligheder. Tredje semester fokuserer på ledelse af
organisationer og medarbejdere. Begge semestre suppleres med valgfrie moduler fra MPGs
valgfagsportefølje. De valgfrie moduler har til formål at give dig mulighed for at uddybe viden og
færdigheder fra de øvrige elementer af uddannelsen, således at særlige faglige og praktiske
interesser kan blive tilgodeset.
Masteropgaven
Det fjerde og sidste semester understøtter dit arbejde med din masteropgave gennem workshops
og vejledning. Du arbejder med masteropgaven ud fra et selvvalgt emne, og du kan arbejde
individuelt eller i grupper.

