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Moduludbud på MPG efterår 2017 
I dette katalog finder du moduludbuddet for efteråret 2017 på Master of Public Governance (MPG) i København, 

der udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Københavns Universitet. 

 

Sammensæt selv din MPG 

Moduludbuddet inddeles i fire kategorier: Obligatoriske ledelsesfaglige forløb, obligatoriske ledelsesfaglige moduler, 

valgfrie moduler og mastermodulet. Hvis du ønsker at gennemføre en hel master, skal du gennemføre 60 ECTS 

(European Credit Transfer System) fordelt som følger: 

 

Obligatoriske ledelsesfaglige forløb - 10 ECTS 

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler – 20 ECTS 

Valgfrie moduler – 18 ECTS 

Mastermodulet – 12 ECTS 

 

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal følgende forudsætninger overholdes:  

 Ledelsesfagligt grundforløb skal gennemføres før Personligt udviklingsforløb påbegyndes. De to forløb kan 

ikke følges i samme semester jf. MPG studieordning. 

 For at påbegynde mastermodulet skal du have gennemført 48 ECTS fordelt på de øvrige tre kategorier, det 

vil sige, at det ikke er muligt at følge andre moduler samtidig med, at der skrives masterprojekt. 

 

Et ECTS-point har en gennemsnitlig arbejdsbelastning på 30 timer, dvs. at et modul på 5 ECTS har en 

arbejdsbelastning på ca. 150 timer, som inkluderer hjemmeforberedelse, tid til undervisning, gruppearbejde, 

eksamen osv. 

 

Obligatoriske ledelsesfaglige forløb 

 Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS) 

 Personligt udviklingsforløb (5 ECTS) 

 

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) 

Ledelsesfagligt grundforløb løber over et semester og modulprisen er kr. 27.000. Endvidere vil der være udgifter til 

materialer. 

 

Personligt udviklingsforløb (PUF) 

Man skal have afsluttet og bestået Ledelsesfagligt grundforløb, inden Personligt udviklingsforløb påbegyndes. 

PUF løber over to semestre (A & B) og er sammenlagt på 5 ECTS. Det anbefales, at semestrene tages i umiddelbar 

forlængelse af hinanden.  

 

Hvis du tilmelder dig PUF første semester (A), tilmelder du dig begge semestre på samme tid. Hvis du allerede har 

gennemført PUF første semester (A), skal du kun tilmelde dig PUF andet semester (B) i ansøgningsskemaet. Læs 

mere herom under beskrivelse af modulet. 

 

Modulprisen er kr. 13.500 pr. forløb/semester, dvs. i alt kr. 27.000 for hele det Personlige udviklingsforløb. 

Endvidere vil der være udgifter til materialer. Du vil blive faktureret pr. semester, det vil sige af to omgange. 

 
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (OLM) 
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Gruppe 1 

 Ledelse af reform og forandring (5 ECTS) 

 Personligt lederskab og dialogisk coaching (5 ECTS) 

Gruppe 2 

 Strategisk ledelse i et governance perspektiv (5 ECTS) 

 Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS) 

Gruppe 3 

 Kommunikation og ledelse (5 ECTS) 

 Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS) 

 

De obligatoriske ledelsesfaglige moduler har til formål at give viden, færdigheder og kompetencer i forhold til 

centrale ledelsesopgaver i en politisk og offentlig kontekst. Der er i alt seks obligatoriske ledelsesfaglige moduler, 

som alle udbydes i efteråret 2017. Modulprisen er kr. 17.000 plus udgifter til materialer.  

For at få plads til alle moduler og eksamensafviklinger i kalenderen, har vi placeret de obligatoriske ledelsesfaglige 

moduler i tre grupper. Man kan kun vælge ét obligatorisk ledelsesfagligt modul fra hver gruppe, da undervisningen 

inden for hver gruppe overlapper med hinanden.  

 

Valgfrie moduler på MPG  
Gruppe 1 

 Samfundsvidenskabelig metode 

 Retorik for ledere 

 Tillidsbaseret ledelse 

Gruppe 2 

 Styring af økonomi og incitamenter 

 Velfærdsteknologier på arbejde  

 Public Governance and Govermentality 

Gruppe 3 

 Polyfoni og politisk kommunikation 

 Ledelse af partnerskab mellem offentlig og privat 

Gruppe 4 

 Sikkerhed, kompleksitet og ledelse 

 Styring i digitaliserede organisationer 

 Politisk ledelse i kommunerne 

Gruppe 5  

 Today, we are all diplomats 

Gruppe X  

 Strategisk pædagogisk lederskab i skolen 

 Politiledelse 

Moduler i udlandet 

 International Summer School, UK 

 Strategy as Practice, Edinburgh University Business School 

 Digital Government, Hertie School of Governance 
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 Social Innovation, Hertie School of Governance 

 
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.  

MPG udbyder valgfrie moduler på både 3 ECTS og 6 ECTS. Du skal være opmærksom på, at de valgfrie moduler på 6 

ECTS bliver afviklet over flere datoer end valgfrie moduler på 3 ECTS. De valgfrie moduler er inddelt i 5 grupper 

(gruppe 1-5). Undervisningen på modulerne indenfor samme gruppe afvikles samtidig, hvorfor du kun kan vælge ét 

valgfrit modul fra hver gruppe. Derudover udbydes der i dette semester også moduler på engelsk både i udlandet og 

på CBS.  

 

Der udbydes i alt 18 valgfrie moduler i efteråret 2017. Modulprisen for et valgfrit modul på 3 ECTS er kr. 10.000, og 

for et modul på 6 ECTS er prisen kr. 20.000 plus udgifter til materialer. Under fagbeskrivelsen af hvert modul vil der 

være et tema anført for hvert fag. Temaerne er en del af den nye valgfagsstrategi (se side 47) og skal hjælpe dig til 

at sammensætte din uddannelse på den bedst mulige måde. 

 

Undervisning på engelsk 

På et mindre antal moduler undervises der på engelsk. Hvorfor? Fordi vi har nogle dygtige forskere tilknyttet 

uddannelsen, der kun underviser på engelsk, og som vi gerne vil give MPG studerende mulighed for at møde og 

modtage undervisning af. Der er tale om meget kompetente forskere, som enten er fastansatte hos os, eller er i 

København som gæsteprofessorer i en periode.  

 

Valgfrie moduler i udlandet 

MPG har et samarbejde med Hertie School of Governance i Berlin og Edinburgh University Business School. Det 

betyder, at du som MPG studerende har mulighed for at følge et modul på et udenlandsk universitet, der direkte 

kan meriteres som et valgfrit modul på MPG uddannelsen. Der kan også være udvekslingsstuderende fra Hertie 

School of Governance på de engelsksprogede valgfrie moduler på CBS. MPG sekretariatet står for den praktiske del i 

forhold til tilmelding og betaling, men du skal selv sørge for overnatning og transport. 

 

Følgende moduler udbydes i Berlin i efteråret 2017: Digital Government and Social Innovation. 

Følgende modul udbydes i Edinburgh i efteråret 2017: Strategy as Practice 

 

Der er et begrænset antal pladser, der udbydes til MPG studerende. Pladserne fordeles ligesom øvrige MPG 

moduler efter kriteriet: Tidspunkt for ansøgning (efter først til mølle princippet). 

 

Du skal være opmærksom på, at datoerne for moduler på Hertie School of Governance og Edinburgh University 

Business School ikke er koordinerede med modulerne og eksamen på MPG uddannelsen i København. Der kan 

således være datosammenfald med andre moduler og eksamensafvikling. Det er dit eget ansvar at sikre denne 

koordinering i forbindelse med din ansøgning. 

 

Moduler på Aalborg Universitet 

MPG uddannelsen udbydes også på Aalborg Universitet. Det er muligt at tage moduler i Aalborg, og det kan være en 

god idé at undersøge deres udbud, hvis du ikke har fået opfyldt dine ønsker i København. Via AAUs hjemmeside 

www.mpg.aau.dk kan du læse om udbuddet i Aalborg. Hvis du tager eller har taget et modul i Aalborg, er det vigtigt, 

at vi bliver informeret herom, da vi skal have registreret dine ECTS. 

 

 

http://www.mpg.aau.dk/
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Har du et forslag til et valgfrit modul i fremtiden? 

Hvis du har et forslag til et emne for et valgfrit modul på MPG, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan blot sende en 

mail med en overskrift på emnet og en kort begrundelse for, hvorfor du synes, modulet bør oprettes.  Send mailen 

til mpg@cbs.dk. Vi vil herefter videresende dit forslag til studieledelsen, som vurderer, om det er en god idé, og om 

det kan lade sig gøre. Der er ikke nogen fast deadline for, hvornår vi skal have dit forslag om et nyt emne for et 

valgfrit modul. 

 

Mastermodul 
Som afslutning på uddannelsen udarbejdes et masterprojekt. For at du kan tilmelde dig dette modul, skal du have 

bestået i alt 48 ECTS fordelt på Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS), Personligt udviklingsforløb (5 ECTS), 4 

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (i alt 20 ECTS) samt 3 – 6 Valgfrie moduler (i alt 18 ECTS). Du kan tilmelde dig 

mastermodulet i ansøgningsskemaet. Beskrivelsen af mastermodulet findes på side 45. 

 

Afvikling af modulerne 
Der undervises både hele og halve dage på MPG, dog altid i mindst 4 timer ad gangen. Som udgangspunkt ligger 

undervisningen på hverdage og starter kl. 9.00 og slutter 17.00. Halve dage kan være enten fra kl. 9.00-13.00 eller 

13.00-17.00. 

 

Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) afvikles først i semestret sammen med de Obligatoriske ledelsesfaglige moduler. 

De valgfrie moduler afvikles i perioden oktober til medio december. Personligt udviklingsforløb (PUF) afvikles 

løbende henover semestret. 

Vær opmærksom på, at der er særlige undervisningstidspunkter for LFG, da dette modul har længere dage, og at de 

valgfrie moduler, der afvikles som blokundervisning (undervisning flere dage i træk), kan have særlige 

undervisningstidspunkter. 

 

MPG forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre planlagte aktiviteter/datoer i forbindelse med sygdom eller lign. 

herunder force majeure. MPG kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelt forudbestilt/-betalt befordring. 

Såfremt tilslutningen til et modul ikke er stor nok, forbeholder MPG sig retten til ikke at oprette disse. Dette gør sig 

gældende for alle moduler på nær mastermodulet. 

 

Ansøgningsprocedure 
Du søger om optagelse ved at bruge ”Ansøgningsskema for efteråret 2017”. Det findes i to versioner – ét for 

igangværende studerende og ét for nye studerende. Igangværende studerende skal downloade ansøgningsskemaet 

fra CBS Learn i mappen ”Information fra sekretariatet”, og nye studerende skal downloade ansøgningsskemaet fra 

hjemmesiden www.cbs.dk/mpg. Det er meget vigtigt, at du benytter det rigtige ansøgningsskema, da det har 

betydning for registreringen og optagelsesproceduren. Husk, at du i ansøgningsskemaet specifikt skal angive, hvilke 

moduler du ønsker at følge. 

 

I tilfælde af et større antal kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgerne ud fra kriteriet tidspunkt 

for ansøgning (først til mølle princip). Der kan være større søgning på visse moduler. Det er derfor vigtigt også at 

angive 2. prioriteter, da der derved er større sandsynlighed for, at du bliver optaget på et modul, som du kan følge i 

det kommende semester.  

mailto:mpg@cbs.dk
http://www.cbs.dk/mpg
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Ansøgningsfristen er 1. maj 2017. Vi forventer at give svar om optagelse medio juni 2017. 

De specifikke tidspunkter og endelige datoer for de moduler, hvor der oprettes flere hold, vil fremgå af 

semesterguiden, der uploades på CBS Learn medio juni 2017. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til MPG sekretariatet på tlf. 38 15 36 33 eller mpg@cbs.dk. 

 

Adgangskrav 
 

Adgangen til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren: 

 

1) Har gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse (fx inden for statskundskab, jura eller 

økonomi) eller professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse (fx inden for 

pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgivning) eller en diplomuddannelse gennemført som et 

forløb. 

2) Har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesmæssige opgaver. Der lægges 

vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen. 

3) Har sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. 

 

 

  

mailto:mpg@cbs.dk
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Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) 
5 ECTS/48 konfrontationstimer 

 

Sigtet med det introducerende LFG er at sætte scenen for hele masteruddannelsen både indholdsmæssigt og 

procesmæssigt samtidig med, at der i sig selv er tale om et afsluttet forløb. LFG har en særlig form, hvor aktiv 

deltagelse i de fem undervisningsdage lægger op til et stadigt højere refleksivt niveau hos den enkelte studerende.  

 

Formålene med det ledelsesfaglige grundforløb er, at deltagerne: 

 Får overblik over og indblik i det særlige ved ledelsesopgaven i en offentlig politisk kontekst.  

 Reflekterer systematisk over konkrete ledelsesmæssige udfordringer og gennem feedback herpå får indblik i 

både egne styrker og udviklingsmuligheder, samt i hvordan deltagerens organisation kan videreudvikles. 

 Skaber en personlig og organisatorisk udviklingsplan, som kan guide dem igennem MPG forløbet. En del af 

planen består i overvejelser over hvilke moduler, der vil være mest interessante og relevante for den enkelte 

deltager.  

 Når frem til en forståelse for, hvilken investering forløbet kræver af deltageren.  

 Får etableret et trygt og givende læringsmiljø, der gør commitment og investering mulig og ønskværdig.  

 Danner netværk med andre offentlige ledere.  

 

Der anvendes en vekselvirkning mellem (a) systematisk refleksivt arbejde individuelt, i par og i grupper, (b) 

praksisorienterede øvelser, der både træner ledelse i offentlig politisk kontekst og det personlige og relationelle i 

ledelsesopgaven, samt (c) forelæsninger. LFG lægger i høj grad op til deltagerens aktive deltagelse i forløbet og 

progression i deltagerens refleksivitet. Undervisningen varetages af universitetsundervisere og erhvervspsykologiske 

konsulenter. 

Der er et pensum på 400 sider og en række mindre hjemmeopgaver både inden LFG starter og mellem 

undervisningsgangene. Ved fravær på mere end én dag skal deltageren besvare yderligere én større 

hjemmeopgave.   
 

Fagansvarlig: Jacob Alsted, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.  

Eksamen: Skriftlig opgave (personlig udviklingsplan). Mundtlig eksamen (20 min. inkl. votering). Bedømmes efter 7-

trins skala. 

Pris: Kr. 27.000 + udgifter til materialer. 

*Internat er to dages sammenhængende undervisning med overnatning. 
**Eksternat er en dags undervisning 

 
 
Ledelsesfagligt 
grundforløb 
 
 
 

Periode Afvikling Struktur Eksamen 

XA: 28/8-29/8*, 
18/9, 2/10, 
23/10**. 
 
XB: 28/8-29/8*, 
18/9, 2/10, 
23/10**. 
 
XC: 11/9-12/9*, 
25/9, 10/10, 
24/10**. 

Udvalgte mandage og 
tirsdage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: Det forventes, 
at man er til stede under 
al afvikling af 
undervisningen. 

 2 dages internat*: 
 d. 28.-29. aug. eller 
11.-12. sep.  

 1 dages eksternat**: 
d. 18. eller 25. sep.  

 1 dags eksternat:  
d. 2. eller 10. okt.  

 1 dags eksternat:  
d. 23. eller 24. okt.  

 

Hvilke dage, man kommer til 
at have undervisning, 
afhænger af, hvilket hold man 
optages på.  

Aflevering af 
eksamensopgave d. 6. 
november 2017 
 
 
Eksamen afholdes d. 20., 
21., 22., 23. og 24. 
november 2017. 
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Personligt udviklingsforløb (PUF) 
5 ECTS (løber over to semestre) 

 

Generelt for PUF gælder at: 

PUF ligger i faglig og logisk forlængelse af LFG og derfor skal LFG afsluttes, før man påbegynder PUF. PUF løber over 

to semestre, men er ét integreret forløb såvel i undervisningen som i læringsgrupper, udviklingsportefølje osv. Når 

du tilmelder dig første semester af PUF (A), er du derfor automatisk tilmeldt begge semestre (A & B). 

 

Har du allerede gennemført første semester af PUF (A)? 

Læs under PUF B på side 12. 

 

Strukturen af PUF: Fokusering, eksperimenter og refleksion 

Gennem tre faser – fokuseringsfase, eksperimentalfase og refleksionsfase – arbejdes med forskellige temaer, der 

knytter sig til lederskabet: Personlig udvikling, dialog, magt, konflikter, innovation, forandring osv. Tilgangen er 

dobbelt. Dels er der et blik på ledelse som praksis: Her kan den studerende finde inspiration til arbejdet med sin 

personlige lederudvikling gennem oplæg, redskaber og øvelser. Dels er der et blik på ledelse som teoretisk disciplin. 

Her introduceres til forskellige teoretiske positioner. Positioner som både styrker den studerendes refleksion over 

eget udviklingsfokus og egen praksis i bredere forstand, men som også skal udvide den studerendes fremtidige 

handlemuligheder.  

 

Undervisningsform 

PUF løber over to semestre (A & B) med samlet eksamen efter andet semester. Omdrejningspunktet er 

tilrettelæggelse, gennemførsel, monitorering, evaluering og afrapportering af et personligt lederudviklingsprojekt i 

egen organisation. Undervisningen er derudover bygget op om følgende: 

 

 Gennemførelse af Neo-PIR personlighedstest samt udviklingssamtale med en underviser. 

 Obligatorisk deltagelse i en udviklingsgruppe er gennemgående for begge semestre. Udviklingsgrupperne 

vil under hele forløbet fungere som en base for refleksion, gensidig støtte og coaching, samt ledelsesfaglig 

udveksling og diskussion.  

 Underviserteam leverer oplæg, facilitering, supervision og vejledning.  

 Feedback på iagttagelser og handlinger i eget lederudviklingsprojekt. 

 

Fagansvarlig: Frank Meier, chefkonsulent på CBS Management Programmes og ekstern lektor, Institut for 

Organisation, Copenhagen Business School. 

 

Pris: Modulprisen er kr. 13.500 pr. forløb/semester, dvs. i alt kr. 27.000 for hele det personlige udviklingsforløb. 

Endvidere vil der være udgifter til materialer. 

  



 

 11 

Personligt udviklingsforløb - 1. semester – PUF A 
 

Man kan ikke påbegynde PUF, før LFG er bestået.  Når du tilmelder dig PUF, er du automatisk tilmeldt begge 

semestre, PUF A & PUF B. 

 

Lederudviklingsprojekt fokuseres, og eksperimenter indledes  

Første semester af PUF inkluderer en fokuseringsfase, hvor deltageren analyserer sig selv og sin ledelsesmæssige 

situation og formulerer et personligt udviklingsfokus. Deltageren støttes af en personlighedstest, en individuel 

udviklingssamtale med en underviser og en undervisningsgang om personlig lederudvikling. Anden og tredje gang er 

samlet til et internat, hvor første dag handler om dialog og coaching, hvor de studerende også coacher hinanden i 

den enkeltes ledelsesudviklingsprojekt. 

  

Internatets anden dag indleder eksperimentalfasen, hvor deltageren i perioden efter internatet gennemfører et eller 

flere eksperimenter med at handle anderledes og afprøver nye handlinger, tanker eller tilgange til sine væsentligste 

ledelsesudfordringer. Dette støttes gennem dagens undervisning om magt, konflikt og følelser, ligesom der vil være 

indlagt kompakte vejledningssessioner i internatet. Endelig vil der være instruktion i mini-etnografien. Beskrivelsen 

af fokuseringsfasen og eksperimentalfasen forventes hver især at udgøre 1/3 af den endelige opgave. 

 

Der tages løbende notater i en udviklingsportefølje.  

 

Fagansvarlig: Frank Meier, chefkonsulent på CBS Management Programmes og ekstern lektor, Institut for 

Organisation, Copenhagen Business School. 

 

Eksamen: Eksamen afholdes først efter 2. semester af PUF (PUF B). 

 

Pris: Kr. 13.500 + udgifter til materialer. 

 

Personligt udviklingsforløb - PUF A 

(første semester af to) 
 

*Eksternat er endags undervisning. Eksternater og internater afholdes på eksterne konferencesteder i Storkøbenhavn.  
** Internat er to dages sammenhængende undervisning med overnatning.  

 
  

 
Personligt 
udviklingsforløb  
 
1. semester 
 

PUF A 
 

Periode Afvikling Struktur Eksamen 

 
XA: 2/11*, 
30/11-1/12**. 
 
XB: 2/11*, 
30/11-1/12**. 
 
XC: 3/11*, 
14/12-15/12**. 

Udvalgte hverdage 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk: Det 
forventes, at man er 
til stede under al 
afvikling af 
undervisningen. 

 1 dags eksternat*: d. 

2. eller 3. november. 

 2 dages internat**: 

d. 30. nov-1.dec eller 

14.-15. dec. 

Hvilke dage, man 
kommer til at have 
undervisning, afhænger 
af, hvilket hold man 
optages på. 

Eksamen afholdes først 
efter andet semester. 
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Personligt udviklingsforløb – 2. semester – PUF B 
 

OBS! 

Har man gennemført første semester af PUF tidligere end efterår 2013 skal man være opmærksom på, at modulet 

har gennemgået en mærkbar reform og i dag er et langt mere intensivt forløb med moderniseret pensum og mere 

forpligtende gruppedannelse. Vi vil imidlertid sørge for, at deltagere med ’ældre’ PUF forløb vejledes til et givende 

fagligt forløb som får tilpasset pensum mv. Har man en sådan tidligere afviklet PUF, skal man alene deltage i PUFs 2. 

semester samt bestå eksamen for at have bestået hele PUF. 

 

Eksperimenter afsluttes – og refleksionsfasen gennemføres 

Mellem de to semestre gennemføres som nævnt en mini-etnografi i en medstuderendes ledelsespraksis – og 

resume heraf vedlægges eksamensopgaven. Andet semester indledes i øvrigt med en undervisningsgang om 

lederen som forandringsagent og meningsskabelse i organisationer under forandringer. Den femte 

undervisningsdag handler om forsvar, motivation og kommunikation og afslutter eksperimentalfasen. 

 

I den sidste fase – refleksionsfasen – reflekterer den studerende over forløbet, status på og udbytte af 

lederudviklingsforløbet, sammenskriver opgaven og går til mundlig eksamen sammen med sin udviklingsgruppe. 

Den sjette og sidste undervisningsgang handler om energi, eksistens og arbejdsmiljø og understøtter refleksionen. 

 

Der tages løbende notater i samme udviklingsportefølje. 

 

Fagansvarlig: Frank Meier, chefkonsulent på CBS Management Programmes og ekstern lektor, Institut for 

Organisation, Copenhagen Business School. 

 

Eksamen: Skriftlig opgave på max. 15 sider. Mundtlig eksamen under deltagelse af hele udviklingsgruppen. Man skal 

derfor forvente at bruge ca. 3 timer på selve eksamensdagen. Bedømmes efter 7-trins skala. 

 

Pris: Kr. 13.500 + udgifter til materialer. 

 

Personligt udviklingsforløb – PUF B 

(andet semester af to) 

*Eksternat er endags undervisning. Eksternater afholdes på eksterne konferencesteder i Storkøbenhavn.  

 

 
 
 
Personligt 
udviklingsforløb  
 
2. semester 
 
PUF B 

Periode Afvikling Struktur Eksamen 

XA: 28/8, 18/9, 
2/10*. 

XB: 28/8, 19/9, 
2/10*. 

XC: 29/8, 19/9, 
2/10*. 

Udvalgte mandage 
og tirsdage 
 
 
 
 
 
Bemærk: Det 
forventes, at man er 
til stede under al 
afvikling af 
undervisningen. 

 1 dags eksternat*: d. 

28. eller 29. august. 

 1 dags eksternat*: d. 

18. eller 19. 

september. 

 1 dags eksternat*: d. 

2. eller 3. oktober. 

Hvilke dage, man kommer 
til at have undervisning, 
afhænger af, hvilket hold 
man optages på. 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 6. 
november 2017. 

Eksamen afholdes d. 20., 
21., 22., og 23. november 
2017. 



 

 13 

 

 

 

 

 

 

Modulbeskrivelser af Obligatoriske ledelsesfaglige moduler 
på Master of Public Governance 
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Ledelse af reform og forandring 
5 ECTS / 32 konfrontationstimer 

 

Formålet med dette modul er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af reform og forandring som vilkår for 

offentlig ledelse i dag. På modulet diskuterer vi aktuelle reformtiltag i staten og analyser af, hvordan reformer 

skaber forandringer i offentlige organisationer. Konkret opnår deltagerne en større indsigt i, hvordan de som ledere 

kan skabe offentlig værdi og de får en bedre forståelse af både reform- og forandringsprocesser.   

 

Modulet vil starte med, at vi diskuterer globale og danske reformbevægelser i den offentlige sektor. Vi diskuterer, 

hvilke reformideer der kendetegner den aktuelle modernisering af velfærdsstaten, samt de implikationer, der er af 

de aktuelle reformer. Den første gang vil præsentere teorier om især reformer.  

 

På den anden undervisningsgang diskuterer vi, hvilke former for ledelse, der er mulige som konsekvens af disse 

reformer, og vi tager specifikt udgangspunkt i, at offentlig ledelse går ud på at skabe offentlig værdi gennem 

innovation, legitimitet og handlekraft.  

 

Dernæst præsenteres centrale forandringsteorier for at give deltagerne en grundlæggende forståelse af forandring i 

organisationer, herunder både de episodiske og kontinuerlige forandringsteorier. Vi diskuterer endvidere, hvordan 

der kan være modstand mod forandring, og hvilken ledelse, der er mulig i sådanne situationer. 

 

På alle undervisningsdage arbejder vi med danske cases, som tager udgangspunkt i danske lederes daglige 

udfordringer. Litteraturen indeholder danske tekster samt nogle mere grundlæggende tekster på engelsk med 

teorier om reform, forandring og ledelse. Teksterne vil blive forklaret og diskuteret undervejs. Modulet afsluttes 

med et projekt, hvor deltagerne har mulighed for at inddrage egne erfaringer med forandringer og reformer i deres 

analyser af centrale udfordringer samt opdage nye handlemuligheder som ledere.  

 

Modulet vil grundlæggende give deltagerne følgende kompetencer:  

 Viden om den nyeste internationale forskning om aktuelle reformer og forandringer i den offentlige 

sektor. 

 En grundlæggende forståelse af centrale ledelses- og forandringsteorier, der kan anvendes i praksis.  

 Indsigt i hvordan forandringsprocesser kan gennemføres på nye refleksive måder og hvordan 

modstand med forandring håndteres. 

 

Fagansvarlig: Susanne Boch Waldorff, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering). 

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 1 
 
Ledelse af reform 
og forandring 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

6/9, 13/9, 

27/9, 4/10 

Onsdage 4 hele dage fra 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes d. 7., 8. 
og 9. november 2017 
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Personligt lederskab og dialogisk coaching  

5 ECTS/32 konfrontationstimer 

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul Personligt lederskab og dialogisk coaching sætter fokus på de 

samfundsmæssige forandringer, som har ført til, at personligt lederskab og coaching er kommet på dagsordenen 

både i den offentlige og private sektor. Coaching præsenteres som en særlig samtaleform, der skal inspirere til 

kvalificering af professionelle hverdagsdialoger, der sikrer, at fokuspersonen/-gruppen udvikler sig på basis af egne 

perspektiver og ressourcer. Der præsenteres en særlig form for tredje generations coaching, der tilstræber øjeblikke 

af symmetri mellem dialogparterne. Der tages udgangspunkt i dialogisk lederskab, og der inddrages centrale 

begreber, teorier og tilgange inden for læring, identitet og dialogfilosofi, som kan anvendes for at udvikle 

deltagernes personlige ledelsesstil og dialogkompetence. Formålet er at skabe forståelse for personspecifikke 

andele i lederskab, samt at udforske personligt lederskab og relationel og transformativ ledelse som et centralt 

element i samskabelsesprocesser. Konkret arbejdes der desuden med protreptik som særlig ledelseskunst og med 

lederdyder.  

Centrale områder, der behandles er:  

 Dialogisk, relationel og transformativ ledelse.  

 Livslang læring, selvet og identitet.  

 Indføring i coaching, tredje generations coaching og protreptik.  

 Gruppebaseret arbejde med coaching, transformative dialoger og protreptik 

 Udvikling af lederdyder. 

 

Modulet skal være med til at udvikle følgende kompetencer: 

Faglige kompetencer: Forståelse for de særlige ledelsesudfordringer og deres håndtering i dagligdagen; erhvervelse 

af viden omkring kommunikation, selvledelse, tredje generations coachingens filosofi og forskellige teoretiske 

grundlag.  

Omverdens kompetencer: At være i stand til at relatere teorier til forskellige ledelseskontekster og udfordringer, 

hvor coaching og protreptik som transformativ dialogpraksis kan være relevant.  

Anvendelseskompetencer: At være i stand til at overføre teorier og anvende tredje generations coachingens 

forståelsesramme og diverse tilgange i praksis på et basalt niveau.  

Personlige kompetencer: At udvikle en forståelse for sin egen lederrolle i forhold til coaching, transformative 

dialoger, protreptik og værdiorienteret ledelse.  

 
Fagansvarlig: Reinhard Stelter, professor, Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring, KU. 

Eksamen: Synopsis på maks. 5 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering). Der vil være mulighed for 

gruppeeksamen.  

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

Gruppe 1 
 
 
Personligt 
lederskab og 
dialogisk coaching  
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

Hold XA: 30/8, 
6/9, 13/9, 
20/9, 27/9, 
4/10. 
Hold XB: 29/8, 
6/9, 12/9, 
20/9, 26/9, 
3/10* 

Hverdage 4 hele dage kl. 9.00-16.00, og 2 
halve dage fra enten kl. 9.00- 
12.30 eller kl. 13.00-16.30, og 9-
12 eller 13-17.  

Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes d. 7., 8. 
og 9. november 2017 

*Bemærk, at disse datoer kun bliver aktuelle, hvis der er ansøgere nok til 2 hold. På dette hold vil der også være 
datosammenfald med LFG, OLM gr. 1, 2 og 3 på flere datoer. 
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Strategisk ledelse i et governance perspektiv  
5 ECTS/32 konfrontationstimer  
 
Målbeskrivelse 

Deltagerne skal være i stand til, på baggrund af forskellige tilgange til offentlige organisationer og strategi, kritisk at 

reflektere over: 

 

(a) Det rette strategimix  

(b) I forhold til organisationens ydre omverden 

(c) I forhold til den indre kontekst i organisationen.  

 

Baseret på grundlæggende tilgange til arbejdet med strategier i offentlige organisationer skal den studerende 

arbejde med (sammensætningen af) strategier i forhold til organisationens omverden og internt i organisationen 

(strategimix). Modulet giver en teoretisk forståelse af forskellige strategiske perspektiver med henblik på at styrke 

den studerendes iagttagelseskraft og refleksionsevne og lægger vægt på, at den studerende skal kunne veksle 

mellem flere strategier, dvs. opnå en strategisk fleksibilitet. Samtidig hermed skal den studerende introduceres til 

forskellige værktøjer og øvelser for at fremme den strategiske handlekraft.    

 

Kriterier for at opfylde modulets målbeskrivelse 

Eksamen bygger på følgende tre læringsmål: 

 Forståelse (viden): Forståelsen af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer og centrale 

begreber herom. 

 Refleksion (færdighed): Evnen til at skifte mellem teoretiske afbildninger og dermed kunne medreflektere 

hvordan ethvert tilvalg af strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den iagttagelses-, og handlekraft, 

der følger med et alternativt perspektiv. 

 Transformation (kompetence): Evnen til at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse 

(iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft). 

 

OBS! Dele af undervisningen vil måske foregå på engelsk, da den ene gennemgående underviser, Alan Irwin, 

underviser på engelsk. Alan Irwin er bosiddende i Danmark, forstår dansk og taler udmærket dansk.  

 

Fagansvarlig: Niels Thyge Thygesen, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.  

Eksamen: Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering). 

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

 

 

Gruppe 2 
 
Strategisk Ledelse 
i et governance 
perspektiv 
 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

7/9, 14/9 

21/9, 28/9 

Torsdage 4 hele dage fra 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes d. 10., 
13. og 14. november 2017 
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Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv 
5 ECTS/32 konfrontationstimer  
 
Hvad er strategisk HRM i offentlige virksomheder, og hvordan påvirker det lederens rolle og handlerum? Det 

strategiske HR-arbejde handler om at bidrage til den offentlige virksomheds succes gennem fokuseret udvikling af 

menneskelige ressourcer, processer og organisationer i relation til den overordnede strategisk målsætning, der er 

for organisationen. Den enkelte leder skal kunne gennem sit arbejde med mennesker og processer være i stand til at 

levere på organisationens kerneydelser. Den moderne offentlige leder skal kende sin kerneydelse og vide, hvad der 

skal til for at levere værdi. I modulet sætter vi fokus på:  

 

 Strategisk forståelse for og indsigt i organisationens kerneydelse. 

 Lederens rolle som personale- og strategisk leder. 

 Medarbejdernes evne til at lede sig selv strategisk i forhold til kerneydelsen. 

 

Modulet bevæger sig mellem tre emner: Strategisk HRM, ledelse og det moderne arbejdsliv. Lederen vil blive 

introduceret til centrale begreber indenfor strategisk HRM som organisatorisk kapabilitet og tænke udefra-og-ind til 

ledelse af selvledende medarbejdere. Ved at inddrage og arbejde med lederens egen organisation i relation til disse 

tre emner vil vi give lederen en reflekteret og kritisk forståelse for sin egen lederrolle i en offentlig 

virksomhedskontekst. Igennem dette arbejde vil lederen få bedre forståelse for sin egen situation og organisation, 

så der kan blive skabt konkrete ideer til og viden om, hvordan lederen kan transformere sin egen ledelsespraksis til 

gavn for organisationens resultater.  

 

Fagansvarlig: Michael Pedersen, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering) 

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

 
 

Gruppe 2 
 
Strategisk HRM i 
det moderne 
arbejdsliv 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

7/9, 14/9, 

28/9, 5/10 

Torsdage 4 hele dage fra 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes d. 10., 
13. og 14. november 2017 
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Offentlig styring: Idéer og praksis 
5 ECTS/32 konfrontationstimer  

 

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul Offentlig styring sætter fokus på forskellige styreformer fra klassisk 

hierarkisk og regelbaseret styring til nyere styringstænkning som f.eks. styring via netværk, system- og proceskrav, 

evalueringsrutiner samt styring af videns-strømme. Formålet med modulet er at sætte deltageren i stand til kritisk 

at reflektere over styringsideer og styreformer, samt udvikle sin evne til konstruktivt at oversætte og tilpasse disse, 

så de giver mening i egen organisation eller anden specifik kontekst. Klassisk styringstænkning i den offentlige 

sektor fokuserer på hierarki, regler, inputbaseret ressourcefordeling og implementering af politiske beslutninger 

gennem flere organisatoriske lag fra top til bund i et nationalstatsligt perspektiv. Gennem de sidste 25 år er klassisk 

styringstænkning blevet udvidet med andre typer af styringsforestillinger og en bred vifte af konkrete styreformer.  

 

Rummet for styring er udvidet både vertikalt og horisontalt. Styring sker i et komplekst og dynamisk samspil mellem 

mange niveauer internationalt, nationalt og lokalt. Styring sker gennem netværk, herunder gennem ændrede 

former for samspil og arbejdsdeling mellem den offentlige og den private sektor. Styring sker via strukturforandring, 

system- og proceskrav, evalueringsrutiner, konkurrence og styring af videns-strømme. Styring sker i og af 

organisationsfelter, i og af organisationer og har implikationer for den enkelte leder og medarbejder. Styringsideer 

udvikles internationalt og rejser ind i Danmark, hvor de tilpasses og videreudvikles til konkrete styreformer. Tænk 

f.eks. på mål- og resultatstyring i form af kontraktstyring, kvalitetsstyring, evaluering, brugerstyring, akkreditering, 

benchmarking, indikatorstyring, rating, balanced score card, LEAN, evidensbaseret politik og praksisudvikling, 

branding osv. Det obligatoriske ledelsesfaglige modul Offentlig styring: Ideer og praksis konfronterer deltagerne 

med denne udvikling og ser på, hvordan styringen implementeres i en krisekontekst præget af effektiviserings- og 

sparekrav.  

 

Modulet sætter deltagerne i stand til kritisk at reflektere over styringsideer samt at vurdere, hvorvidt og hvordan 

disse ideer konstruktivt kan oversættes til styringspraksis, der giver mening i konkrete kontekster.  

 

Fagansvarlig: Hanne Foss Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

Eksamen: Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering) 

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 3 
 
 
Offentlig styring: 
Ideer og praksis 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

1/9, 8/9, 22/9, 

29/9. 

Fredage 4 hele dage fra kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes d. 17., 
20., 21. november 2017 
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Kommunikation og ledelse 
5 ECTS/32 konfrontationstimer  

 
Det obligatoriske ledelsesfaglige modul Kommunikation og ledelse sætter fokus på lederen som strategisk 

kommunikatør i forhold til et bredt spektrum af interessenter f.eks. medarbejdere, borgere, politikere, medier og 

virksomheder, der hver stiller forskellige krav til formen og indholdet i kommunikationen.  

 

Formålet er at sætte deltageren i stand til at bruge kommunikation kompetent og strategisk i en 

ledelsessammenhæng samt at reflektere over implikationerne af konkrete kommunikationsinitiativer og forholde 

sig kritisk/analytisk til kommunikation som strategisk praksis. Teoretisk giver modulet deltageren en forståelse for 

kommunikationens voksende betydning og funktion i den offentlige sektor og det kommunikativt differentierede 

samfund. Modulet introducerer forskellige perspektiver på strategisk brug af kommunikation på såvel et 

politisk/samfundsmæssigt, et organisatorisk og et individuelt niveau.  

 

Fagansvarlige: Mads Mordhorst, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School og  

Ursula Plesner, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering) 

Pris: Kr. 17.000 + udgifter til materialer. 

 

 

Gruppe 3 
 
Kommunikation 
og ledelse 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

Hold XA: 1/9, 

15/9, 29/9, 

6/10 

Hold XB*: 1/9, 

15/9, 22/9, 

6/10. 

Fredage 4 hele dage fra 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 25. 
oktober 2017 
 
Eksamen afholdes: 
Hold XA: d. 15., 16. og 17. 
november 2017 
Hold XB: d. 17., 20. og 21. 
november 2017. 

*Bemærk, at disse datoer kun bliver aktuelle, hvis der er ansøgere nok til 2 hold.  
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Modulbeskrivelser af valgfrie moduler på Master of Public 
Governance 
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Samfundsvidenskabelig metode    
6 ECTS/32 konfrontationstimer 

Tema: metode   

Dette valgfrie modul hjælper dig til at håndtere metodologiske sider af skrivningen af samfundsvidenskabelige 

opgaver, ikke mindst masterafhandlingen. Du får et overblik over forskningsprocessens forskellige dele og deres 

indbyrdes sammenhænge. Det handler om udarbejdelsen af problemformulering, om brug af teori, om 

produktionen/anvendelse/analyse af data og om kvalitetskriterier for analysen. Modulet vil hjælpe dig med at 

kvalificere forskningsprocessen og dens mange valg, ikke mindst ved at få valgene og præmisserne gjort så 

transparente som muligt. 

Samfundsvidenskabelig metode vil behandle konkrete ’how to’ spørgsmål relateret til masterprojektet. Samtidig vil 

modulet også introducere nogle videnskabsteoretiske begreber for at kvalificere forståelsen for sammenhænge 

mellem projektets elementer. Modulet handler således både om, hvordan man konkret går til værks i sit 

projektarbejde og om de videnskabsteoretiske aspekter, dette projektarbejde rummer. 

Vi tager afsæt i projektarbejdets forskellige elementer – problemstilling/problemformulering, arbejdsproces, teori, 

indsamling og analyse af relevante data, konklusion og perspektivering. Vi vil både gå i dybden med de enkelte 

elementer og med deres indbyrdes sammenhæng. Vi vil her behandle spørgsmål som: Hvilke typer data vil 

muliggøre en besvarelse af min problemformulering? Hvilken rolle kan/skal teori spille? Hvordan får jeg teori og 

data til at spille sammen på en konstruktiv måde? Metoder er ikke teoriuafhængige, så hvilke forhold er der mellem 

teori – metode – empiri (videnskabsteoretisk og i konkrete analyser)? Hvordan vurderer vi kvaliteten af vores 

undersøgelser – ud fra hvilke kvalitetskriterier?  

Vi kommer også til at arbejde med konkrete metoder såsom interviews, observation og dokumentstudier. Vi lægger 

vægten på kvalitative metoder, da det er denne type metoder, der typisk anvendes i de studerendes projekter. 

Undervisningen vil forme sig som en kombination af oplæg, øvelser og mindre skriftlige oplæg, som kan være 

forarbejde til den afsluttende synopsis. Det løbende arbejde med selvvalgte problematikker betyder, at man ved 

modulets afslutning allerede har udarbejdet en del af den afsluttende synopsis. Vi lægger op til at den afsluttende 

synopsis har form af en projektskitse, der kan fungere som oplæg til en kommende opgave/afhandling.  

 

Fagansvarlige: Lise Justesen, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School og Morten Knudsen, 

lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). 

Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 1 
 
Samfundsviden-
skabelig metode 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

12/10, 30/10, 

24/11, 8/12 

 

Hverdage 4 hele dage fra kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
15., 16. og 17. januar 2018. 
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Retorik for ledere 
 

6 ECTS/32 konfrontationstimer 

 

Tema: personligt lederskab 

Kurset skal give deltagerne en teoretisk indsigt i sprogets afgørende betydning og funktion i organisationer, og det 
skal igennem taleøvelser fremme deltagernes praktiske brug af sproget i tale, samtale, forhandling og strategisk 
handlen. 
 
Talen er det vigtigste redskab for lederen. Organisationer er først og fremmest mundtlige kulturer, selv om vi alle 
lider under dynger af mails og rapporter. Al ledelse foregår igennem talen. Retorik handler om den strategiske brug 
af talen med henblik på at fremme et bestemt budskab og opnå et bestemt mål. Når en leder skal fremlægge nye og 
bedre resultater, kræves der en form for argumentation, sprogbrug og stemmeføring. Når der skal tales om svære 
valg i organisation eller i forhold til en bestemt medarbejder, kræves der andre argumenter, ord og fremtoning. 
Lederen skal vide, hvordan man taler for at kunne sige det, som han konkret ønsker at få frem. Det kræver kendskab 
til situationen, og til forholdet mellem den givne situation og de retoriske virkemidler. 
Retorik er noget, man kan lære. I USA er retorik en obligatorisk del af enhver lederuddannelse. Sådan er det normalt 
ikke i DK. Dette kursus er et forsøg på at afhjælpe denne mangel. I kurset indgår der både en praktisk og en teoretisk 
del.  
 
Den praktiske del af kurset består i, at deltagerne skal skrive nogle kortfattede taler og forhandlingsoplæg, som skal 
fremføres ved timerne med en efterfølgende diskussion. Den specifikke udformning af disse taler og 
forhandlingsoplæg skal tage udgangspunkt i kursusdeltagernes egne problemstillinger i deres arbejde. På denne 
måde er det et mål for kurset at integrere teori og praksis, således at faget kan være praktisk relevant for alle 
deltagere. 
 
Den teoretiske del af kurset består i en indføring i den retoriske tradition fra antikken til vor tid. Retorikken sættes 
ind i en bredere filosofisk, politisk, kommunikativ og samfundsmæssig kontekst. I denne sammenhæng vil der blive 
vist eksempler på stor retorik. Dernæst vil der være en indføring i konkrete teorier om, hvordan man former sin tale 
til bestemte lejligheder med henblik på at opnå bestemte mål. 
 
Fagansvarlig: Øjvind Larsen, lektor, Copenhagen Business School. 
Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). Man skal som forberedelse skrive en kort 
tale eller et forhandlingsoplæg, som fremføres ved eksamen. Dernæst skal man kunne diskutere sin tale med 
udgangspunkt i den teoretiske litteratur til faget. 
Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 
 
 

Gruppe 1 
 
Retorik for ledere 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

XA: 30/10, 

24/11,8/12, 

13/12 

 

XB: 2/11, 

20/11, 1/12, 

14/12* 

Hverdage 4 hele dage fra kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
Hold XA: 16. og 17. januar 
2018. 
Hold XB: 12. og 15. januar 
2018. 

**Bemærk, at disse datoer kun bliver aktuelle, hvis der er ansøgere nok til 2 hold. På dette hold vil der også være 
datosammenfald med PUF A undervisning samt LFG + PUF eksamen på flere datoer. 
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Tillidsbaseret ledelse 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Personligt lederskab 

Dette valgfrie modul sætter fokus på forholdet mellem tillid, magt og ledelse i moderne offentlige organisationer. 

Dets mål er at få deltagerne til at reflektere over tillidens betydning for deres lederskab og tænke i muligheder for 

fremadrettet strategiformulering og organisationsudvikling baseret på tillid. Modulet forstår tillid som et princip for 

skabelse af sammenhængskraft og social kapital og giver dermed et alternativt bud på, hvordan der kan skabes 

værdi i organisationer.  

Tillid og ledelse er ikke mindst i dag forbundne størrelser:  

Ledelse bliver i stigende grad et spørgsmål om at lede medarbejdere (eller grupper af medarbejdere), som er 

selvledende. Det kommer til udtryk i ledelsesformer som coaching, performance management, projektledelse og 

værdibaseret ledelse og i ledelsesredskaber som MUS og GRUS. Den direkte magt, som består i at give ordrer, og 

udstikke regler for hvordan tingene skal gøres, er utilstrækkelig i forhold til den kompleksitet og de udfordringer og 

stadige krav om udvikling, fornyelse og fleksibilitet, som moderne organisationer og deres ledere står over for.  

Vidensarbejdere stiller krav om individuel behandling og frihedsgrader, og stram styring har det med at virke 

demotiverende, fordi der hermed signaliseres manglende tillid eller decideret mistillid fra ledelsens side. Mange 

ledere får en coachende snarere end besluttende og bestemmende rolle i forhold til et højt kvalificeret personale.  

Offentlige ledere er udsat for et øget styringspres, hvor der sættes fokus på effektivitet og kvalitet, og hvor 

styringsredskaberne ofte er kontrol- snarere end tillidsbaserede. Det gør tillidsbaseret ledelse til en stadig 

udfordring, men en fundamental nødvendighed hvis opgaverne skal løftes og løses.  

Modulets formål er at udvikle en forståelse hos den studerende om følgende: 

 Tillidsbaseret ledelse som teoretisk perspektiv på ledelse i det offentlige.  

 Tillidsbaseret ledelse som ledelsespraksis.  

Tillidsbaseret ledelse vil tage fat om det helt generelle forhold mellem tillid og ledelse. Modulet vil både arbejde på 
det organisatoriske plan; hvad tillid betyder for en organisations måde at performe, og modulet vil arbejde med det 
personlige lederskab; hvordan du som person selv arbejder med tillid i dit lederskab.  

Fagansvarlig: Steen Vallentin, lektor, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.  

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). 

Pris: Kr. 10.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 1 
 
Tillidsbaseret 
ledelse 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

24/11, 8/12, 

13/12 

Hverdage 24/11: kl. 9.00-17.00 

8/12: kl. 9.00-17.00 

13/12: kl. 9.00-13.00 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
15., 16. og 17. januar 2018. 
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Styring af økonomi og incitamenter  
6 ECTS/32 konfrontationstimer  

 

Tema: Governance og Public Management 

Med indførelsen af markedsbaserede incitamentsmekanismer som takststyring og med det øgede fokus på måling 

af præstationer i den offentlige sektor via akkreditering og offentliggørelse af smileys og andre nøgletal, øges 

behovet for økonomisk og styringsmæssig indsigt blandt offentligt ansatte.  

Dette modul giver økonomisk og styringsmæssig indsigt med udgangspunkt i økonomisk organisationsteori, spilteori 

(for eksempel fangernes dilemma), omkostningsteori og psykologisk teori som alle er velegnede til at analysere og 

håndtere de styringsudfordringer, der er i den offentlige sektor. Kurset vil også omfatte en mindre indføring i 

grundlæggende tekniske elementer i økonomistyring. Faget forudsætter ikke forudgående teknisk indsigt i 

økonomistyring og de tekniske elementer gennemgås via cases og øvelser, så alle kan være med og alle kan blive 

udfordret.  

Modulet har til formål at analysere og skabe et billede af de udfordringer, der er med at styre økonomien i den 

offentlige sektor, herunder at skabe incitamenter og praksisser, der gør at forskellige faglige kulturer kan arbejde 

mod bedre kvalitet for pengene. Modulet vil både diskutere den økonomiske styring på et overordnet niveau men 

vil også diskutere specifikke problemstillinger som mellemledere i den offentlige sektor står overfor, såsom 

budgetoverskridelser, incitamenter i relation til intern afregning, relationen mellem øget brug af 

præstationsmålinger og motivation. 

De studerende skal være i stand til at analysere en konkret offentlig praksis, hvor den økonomiske styring sættes i 

værk. De studerende skal både være i stand til at specificere potentielle problemer og komme med anvisninger til 

løsninger af problemerne. 

Centrale områder: intern afregning og aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber, budgetoverskridelser, 

præstationsmålinger og styringstiltagenes sammenstød med faglige normer. 

 

Fagansvarlig: Ivar Friis, lektor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). 

Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 2 
 
Styring af 
økonomi og 
incitamenter 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

11/10, 26/10, 

27/10, 1/11 

Hverdage 4 hele dage fra kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 12. 
december 2017. 
 
Eksamen afholdes: 
3., 4. og 5. januar 2018. 
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Velfærdsteknologier på arbejde 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Organisering 

På dettemodul får deltagerne mulighed for at diskutere brugen af nye teknologier i en velfærdskontekst. Formålet 

er at etablere en nuanceret ledelsesfaglig forståelse for teknologier. En grundlæggende antagelse i modulet er, at 

teknologier ofte gør mere, end hvad de er sat i verden for at gøre. Modulet stiller skarpt på særligt to funktioner ved 

teknologier: 

 Teknologier mobiliserer allerede eksisterende ressourcer  

 Teknologier potentialiserer nye muligheder frem     

I mange teknologier forfølges begge funktioner. Teknologier kan være alt fra skemaer, evalueringer, målinger, 

branding-tiltag, robotter, intelligente senge, fodlænker eller kunstperformances, digitaliseringer eller brugerdrevne 

innovationer, lærende bymiljøer og nye former for kollektivitet. 

På modulet gives en indføring i litteraturen om teknologier i en velfærdskontekst, og der sættes en analytisk 

horisont for studiet af teknologier. Vi tager udgangspunkt i et begreb om anden ordens-ledelse.   

Konkret opnår deltagerne en større indsigt i ledelse af og med teknologier. Hvad de som ledere bør overveje? Hvilke 

etiske, faglige og styringsmæssige implikationer der er knyttet til en brug af velfærdsteknologier? Teknologier 

skaber mulighed for nye velfærdsløsninger, men transformerer også samtidig hvad vi overhovedet skal forstå ved 

velfærd, og hvordan velfærd leveres. 

Velfærdsteknologier er kommet for at blive. Det er derfor vigtigt at udvikle et sprog, som ikke ukritisk tager 

teknologierne for givne, men som heller ikke modsat tegner et billede af teknologier som onde og uforenelige med 

en humanistisk praksis. En refleksiv tilgang til teknologier, som anskuer teknologiernes praktiske implikationer for 

en organisering og serviceudøvelse, kan udfordre de selvfølgeligheder, der etableres, når først en eller flere 

teknologier er blevet del af den praktiske hverdag. 

Modulet vil grundlæggende give deltagerne følgende kompetencer:  

 Viden om den nyeste forskning om velfærdsteknologier i den offentlige sektor. 

 En grundlæggende forståelse af centrale teorier, der kan anvendes i analyser af velfærdsteknologier i den 

offentlige sektor. 

 Indsigt i hvordan man som leder kan forstå og arbejde med velfærdsteknologier og deres effekter. 

Fagansvarlig: Holger Højlund, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30. min. inkl. votering). 

Pris: Kr. 10.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 2 
 
Velfærdsteknologier 
på arbejde 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

11/10, 26/10, 

27/10, 1/11 

Hverdage 11/10: kl. 13-17 

26/10: kl. 9-17 

27/10: kl. 9-13 

1/11: kl. 13-17 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 12. 
december 2017. 
 
Eksamen afholdes: 
3., 4. og 5. januar 2018. 
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Public Governance and Governmentality 
 
3 ECTS/20 lessons 
Topic: Governance and Public Management 
 
Purpose 

This course aims to address and analyze the contemporary challenges and conditions of public managers posed by 

the emergence of new governmental discourses and technologies and “neoliberal” transformations of the welfare 

state. To do this, it introduces the field of “governmentality studies” following from the work of Michel Foucault as a 

major way to address these challenges. It seeks to help students learn and apply governmentality concepts and 

frameworks to practical fields in the context of their own professional experience, to clarify the stakes in these fields 

and provide an understanding of policy choices and strategies available.  

 

Description 

Over recent decades, we have witnessed dramatic transformations of public management in liberal constitutional 

welfare states. These include new rationalities of governance, public value, networks, systems, community, 

resilience, risk and uncertainty; new active subjectivities of clients and professionals, often built around 

entrepreneurship and “responsibilisation”; and new technologies such as partnership, marketization, participation, 

empowerment, self-care, risk management, and new of forms of data and algorithms. These can be observed in 

empirical case studies of social policy, poverty and unemployment, policing and crime prevention, schooling and 

education, the health sector, and border control and immigration. At the same time, Michel Foucault’s concept of 

governmentality has developed into a vital research program and is used across the social and political sciences to 

address advanced liberal or neoliberal ways of governing. The course addresses Foucault’s lectures on the topic, the 

development of governmentality as an analytical strategy, and the more recent diffusion of the research program in 

Scandinavia.  This course examines the transformation of public management and governance through the lens of 

governmentality studies using empirical cases to illustrate how the governmentality perspective can help analyze 

the problematizations, technologies, rationalities, and subjectivities in various empirical areas and how it can be 

used by professionals and practitioners to increase their understanding of the dilemmas and choices available to 

them.   

 

Learning objectives 

Having followed the course, students are expected to be able to: 

 Understand the current challenges to public managers in the transformation of different areas of public 

governance in the welfare state.  

 Gain an overview of the key concepts and modes of analysis of governmentality studies.  

 Apply governmentality concepts in a problem-oriented research assignment. 

Academic coordinator: Mitchell Dean, Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen 
Business School 
Exam: The written assignment is 3-5 standard pages. 
Price: DKK 10.000 + expenses for materials. 
 

Group 2 
 
Public 
Governance and 
Governmentality 
 

Dates Period Structure Exam 

25/10, 26/10, 

27/10  

Wednesday, 

Thursday and 

Friday 

Block seminar: to whole days from 9-

17 and one half day from 9-13  

Deadline for handing 
in the written 
assignment: 12

th
 of 

December 2017 
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Polyfoni og politisk kommunikation 
 
6 ECTS/32 konfrontationstimer 
Tema: Organisering  

Organisationer er i stigende grad polyfone. De kommunikerer ikke kun i en stemme eller en kommunikationslogik, 

men i en flerhed af kommunikationslogikker, der skaber mening på hver deres måde, ser verden på hver deres 

måde, og har hver sine kommunikative spilleregler. Organisationen bliver til et multivers snarere end et univers. 

Som leder kan man ikke længere tage for givet, at det man siger, betyder det samme i hele organisation. Samtidig 

synes moderne organisationer afhængige af, at disse mange kommunikationslogikker på en eller anden måde spiller 

sammen. Som leder skal man kunne jonglere med mange kommunikationslogikker og hjælpe med at bygge bro 

imellem dem. Men det kræver, at man i udgangspunktet er i stand til at få øje på de forskellige logikker og forstå 

hvordan de virker, hvordan de repræsentere forskellige kommunikative potentialer, men også hvordan de lukker sig 

om sig selv og har forskellige ’blinde pletter’. 

Eksempelvis skal en beslutning i en socialforvaltning ikke blot være legal. Den skal eksempelvis også være en hjælp 

til selv-hjælp, en pædagogisk vejledning til selvledelse, og gerne også økonomisk fornuftig.  Her er ikke blot tale om 

en flerhed af hensyn, men også om en flerhed af kommunikationslogikker, som hver især ser beslutningen og 

verden forskelligt. Tidligere forsøgte man at håndtere en flerhed af diskurser og kommunikationssystemer ved at 

splitte organisationen op i søjler, der tog sig sine sæt af beslutninger. I dag er idealet i stedet ’samskabelse’. De 

mange kommunikationssystemer forventes at spille sammen i skabelsen af den konkrete ydelse. Vi får flere og flere 

kommunikationssystemer og diskurser knyttet til den enkelte organisation, og de bliver i stigende grad afhængige af 

hinanden. Og samtidig har de altså udfordringer med at forstå hinanden. 

Faget handler om at få blik for og indsigt i de mange diskurser og kommunikationslogikker som i dag præger vores 

organisationer og deres omgivelser. Faget giver de studerende indsigt i og færdigheder til at lave analyser og 

diagnoser af det moderne samfund som differentieret i et antal selvstændige diskurser og kommunikations-

systemer. Faget giver indsigt i, hvordan ledelse i dag skabes i spil, der involverer mange diskurser og logikker, der 

hver især kun har blik for egne værdier. 

Fagets første del handler om, hvordan man kan anskue kommunikation, og hvordan man analyserer forskellige 

kommunikationslogikker. Faget arbejder primært med to teoretiske blikke på kommunikation: diskursteori og 

systemteori. Fagets anden del udvælger bestemte konkrete kommunikationsformer og kommunikationslogikker 

med relevans for politik og velfærd, og går i dybden med disse. 

 

Fagansvarlig: Niels Åkerstrøm Andersen, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business 
School. 
Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 minutter) 

Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 3 
 
Polyfoni og 
politisk 
kommunikation 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

13/10, 31/10, 

7/12, 12/12 

Hverdage Alle dage kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
18., 22. og 23. januar 2018 
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Ledelse af partnerskab mellem offentlig og privat 
 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Governance og Public Management  
 
Vil du blive bedre til at lede tværsektorielle partnerskaber, som din organisation deltager i? Vil du forstå 
drivkræfterne bag behovet for tværsektorielle partnerskaber? Vil du lære af innovative og kreative eksempler på, 
hvordan partnerskaber kan skabe værdi for de borgere, som du i sidste ende skal betjene?  
 
Tværsektorielle partnerskaber mellem organisationer gør, at du og din organisation (1) kan tackle svære problemer 
(2) dele ressourcer og risici med andre, og (3) finde på nye løsninger og indgå i nye kreative løsninger som ingen af 
jer måske havde tænkt på før.   
 
Tværsektorielle partnerskaber kræver kræfter at etablere, men kan også være givende, når løsningerne begynder at 
vise sig i praksis. I stat, regioner og kommuner er der intens nysgerrighed for at se på, hvordan partnerskaber er 
relevante for at tackle vanskelige udfordringer eller for at fremme nye løsningsforslag indenfor mange forskellige 
policy-områder. Det samme gælder i øvrigt internationalt. 
 
Formålet er at give deltagerne indsigt i, hvorfor tværsektorielle partnerskaber bliver mere udbredt som 
organiseringsmodel; hvilke type partnerskaber mellem organisationer (offentlig, NGO, privat og også offentlig-
offentlig), der findes; og at give mulighed for at udforske forskellige typer af ledelsesstrategier i relation til 
partnerskaber. Vi bruger cases med praktiske eksempler på, hvordan partnerskaber fungerer. 
 
Deltagerne vil få: 
 

 Viden om og forståelse for tværsektorielle partnerskabers betydning i policy- og 

implementeringsprocesser. 

 Færdigheder i at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af partnerskabers organiseringsformer og 

partnerskabers strategier 

 Kompetencer i at designe- og lede tværsektorielle partnerskaber for at skabe offentlig værdi og fælles 

resultater. 

 Indhold/undervisningsform: Undervisningen vil være baseret på udleverede undervisningscases samt den 

aktuelle teoretiske forskningslitteratur. Deltagerne vil kunne forberede deres egne case-analyser med 

henblik på eksamen. 

 
Fagansvarlig: Carsten Greve, professor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 
Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). 
Pris: Kr. 10.000 + udgifter til materialer 
 

Gruppe 3 
 
Ledelse af 
partnerskaber 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

31/10, 28/11, 

7/12 

Hverdage 31/10: kl 9-17 

28/11: kl. 13-17 

7/12: kl. 9-17 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
18., 22. og 23. januar2018. 
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Sikkerhed, kompleksitet og ledelse 
 
6 ECTS/32 konfrontationstimer 
Tema: Policy 
 
Danmark står overfor et komplekst og broget risikobillede: Terrorisme, spionage, organiseret kriminalitet, 

cybertrusler, ulykker, pandemier og ekstremt vejrlig kan underminere sikkerheden og trygheden i samfundet. Vi kan 

sjældent forudsige nøjagtig, hvordan disse risici udvikler sig og med hvilke konsekvenser. Alligevel forventes 

offentlige myndigheder og ledere i vid udstrækning at forudse, forebygge og inddæmme trusler og risici før de for 

alvor rammer. Men er det overhovedet realistisk? Hvordan indretter man sin organisation og sin hverdag på at 

agere i et stadigt mere mangfoldigt og komplekst trussels- og risikobillede? Og: Hvordan ved man, om det, man gør, 

virker? Formålet med faget er at sætte deltagerne i stand til at forstå, kvalificere og strategisk forholde sig til de 

udfordringer, som et komplekst og dynamisk risikobillede indebærer for offentlige myndigheder og ledere.  

Indholdet tager først og fremmest udgangspunkt i teorier om kompleksitetshåndtering og om organisatorisk og 

ledelsesmæssig resiliens. Vi spørger, hvordan samfundsvidenskaberne kan være med til at undersøge, perspektivere 

og analysere komplekse trusler og risici samt pege på muligheder for ledere i den offentlige sektor. Dernæst drøfter 

vi følgende spørgsmål: Hvordan kan det være, at organisationer som i dag beskæftiger sig med sikkerhed og 

tryghed, i stigende grad læner sig op ad teorier og diskurser, som siger, at det ikke gælder om at være størst eller 

bedst men om at kunne tilpasse sig? For det tredje ser vi på, hvorledes man kan agere i ’risikoledelsesfeltet’, når 

dette konstant er udsat for styring og kontrol samtidig med, at der sker forandringer, som ofte medfører usikkerhed 

om, hvorvidt de initiale (faglige og politiske) mål er/var de ’rigtige’.  

Læringsmålene tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan ved man, om det, man gør, virker? Vi sigter mod, at de 

studerende kan:  

 lægge en strategi; herunder identificere hvilke ledelsesmæssige redskaber, der kan anvendes, når man skal 

navigere i forhold til organisatoriske siloer og respektere krav om budgetansvarlighed.  

 identificere og vurdere styringsredskaber samt deres anvendelse, når såvel omverden som organisation er 

præget af kompleksitet. 

 arbejde med system-tankegange omkring relationer, perspektiver, grænser og andre aspekter af det sociale 

system og dets kontekst. 

Pædagogisk strategi: Modulet har en refleksiv og kritisk tilgang og vil kombinere teorigennemgang, case-arbejde og 

konkrete eksempler. 

 

Fagansvarlig: Merete Watt Boolsen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 minutter) 

Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 4 
 
Sikkerhed, 
kompleksitet og 
ledelse 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

27/11, 4/12, 

11/12, 18/12 

Hverdage Alle dage kl. 9.00-17.00 Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
24., 25. og 26. januar2018. 

*Bemærk datosammenfald med gruppe 5 på flere datoer. 
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Styring i digitalisererede organisationer 
 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Organisering  

Organisationer af alle typer og størrelser påvirkes af digitale forandringer. Interne processer optimeres via 

teknologiske systemer, omgivelserne stiller nye krav til kommunikation og engagement via sociale medier, og der 

opstår en række alliancer mellem besparelser og digitalisering. Men samtidig med at ledere, medarbejdere og 

interessenter arbejder på at forstå og implementere disse digitale transformationer, er der nye omvæltninger på 

vej. Når vi søger information via Google, klikker eller kommenterer på et Facebook-opslag eller bevæger os gennem 

landskabet ved hjælp af en GPS-enhed efterlader vi en række digitale spor. Denne udvikling, hvor en række 

aktiviteter begynder at tage en dataform, er fundamentet for den nye form, som digitalisering nu tager – det man 

kan kalde ’big data’ eller ’dataficering’ (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Med de rette teknikker, herunder 

algoritmisk sortering og kunstig intelligens, kan digitale spor omsættes til vigtige indsigter om præferencer, 

handlemønstre og fremtidsscenarier. Organisationers evne til at omsætte digitale spor til ressourcer af strategisk 

vigtighed og økonomisk værdi bliver en af de store udfordringer i en tid hvor teknologiske løsninger er i høj kurs.  

Dette kursus giver et dybdegående indblik i digitaliseringens og dataficeringens konsekvenser for de måder, vi leder 

og styrer organisationer. Kurset adresserer de overordnede strømninger på området, giver indblik i de mere 

tekniske og operationelle aspekter af arbejdet med digitale teknologier og data, fremhæver relevante politiske og 

etiske diskussioner, og leverer et overblik over de strategiske og organisatoriske konsekvenser af disse forandringer. 

Tilsammen giver disse forskellige perspektiver på styring i digitaliserede organisationer den studerende en række 

kompetencer, som gør det muligt at navigere på tværs af afdelinger og fagligheder med forskellige syn på og 

erfaringer med digitalisering og dataficering.  

Kurset balancerer mellem teoretiske og strategiske tilgange, og involverer gæsteforelæsninger samt mere praktiske 

forløb, hvor deltagerne får konkrete indblik i både tekniske, etiske og organisatoriske udfordringer og muligheder. 

Fagansvarlig: Mikkel Flyverbom, Lektor, Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation, Copenhagen Business 

School. 

Eksamen: Synopsis på 3-5 sider.  

Pris: Kr. 10.000 + udgifter til materialer. 

Gruppe 4 
 
Styring i 
digitaliserede 
organisationer 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

27/11, 4/12, 

11/12, 18/12 

Hverdage 27/11: kl. 13-17 

4/12: kl. 13-17 

11/12: kl. 9-17 

18/12: kl. 13-17 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
24.og 25. januar 2018. 

*Bemærk datosammenfald med gruppe 5 på flere datoer. 
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Politisk ledelse i kommunerne 
 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Governance og Public Management  
 

Det kommunalpolitiske lederskab er udfordret.  I disse år står kommunerne i den situation, at de skal tilvejebringe 

service af høj kvalitet i en tid med økonomisk smalhals. Vejen frem går dels gennem politik- og serviceinnovation og 

dels gennem skabelsen af lokal vækst og udvikling. Disse opgaver kalder på et stærkt politisk lederskab. Samtidig 

viser en række undersøgelser, at mange kommunalpolitikere oplever, at de drukner i sager, bruger for lidt tid på 

politik, mangler synlighed i forhold til borgerne, og har vanskeligt ved at håndtere kritiske borgere, der forventer at 

få indflydelse på de beslutninger, der træffes. Den udvikling ser man også i andre vestlige lande. Med afsæt i nyere 

teorier om politisk ledelse, herunder samspillet mellem politisk og administrative ledelsesopgaver, sætter kurset 

fokus på, hvordan det kommunalpolitiske lederskab kan styrkes. Endvidere gennemgås og diskuteres den tiltagende 

mængde af justeringer og reformer af de politiske arbejdsformer, der gennemføres rundt omkring i danske 

kommuner med henblik på at skabe et stærkere politisk lederskab. Der sættes i særlig grad fokus på, hvordan 

samskabelse af politik mellem politikere og borgere kan understøtte kommunalpolitikernes politiske lederskab og 

dermed kommunernes handlekraft i forhold til løsningen af tidens store udfordringer.  

 

Kurset tilbyder følgende læring: 

1) Overblik over den viden der er indsamlet om kommunalpolitikeres oplevelse af det politiske lederskabs 

vilkår og muligheder. 

2) Et nuanceret indblik i, hvad politisk lederskab er for noget, og hvordan det kan udøves i moderne liberale 

demokratier. 

3) Viden om hvordan man arbejder med at udvikle det politiske lederskab rundt om i danske kommuner, og 

indholdet af de evalueringer, der er gennemført heraf. 

4) Pejlemærker for hvordan man som offentlig administrator kan understøtte kommunalpolitikeres politiske 

lederskab . 

 
Fagansvarlig: Eva Sørensen, Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde School of Governance, 
Roskilde Universitet 
Eksamen: Synopsis på 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min inkl. votering). 

Pris: Kr. 10.000 + udgifter til materialer. 

 

Gruppe 4 
 
Politisk ledelse i 
kommunerne 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

2/11, 27/11, 

11/12* 

Hverdage 2/11: kl. 9-17 

27/11: kl. 9-17 

11/12: kl. 9-13 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 
 
Eksamen afholdes: 
26., 29. og 30. januar 2018. 

*Sammenfald med PUF A den 2/11. 
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Today, we are all diplomats - Whole-of-government 
diplomacy 
 
3 ECTS/20 konfrontationstimer 
 
Tema: Policy 
 

The seminar focuses on the ways in which the public sector reaches out to the world. Just a few decades ago, the 

foreign service monopolized most diplomatic activity. The Ministry of Foreign Affairs was a gate-keeper between 

domestic politics and international relations.  This is not the case anymore. Today, most public authorities, central 

as well as local, have established their own diplomatic capacities. The Ministry of Foreign Affairs is more like a 

boundary-spanner that attempts to identify ways in which a whole series of public and private actors can work 

together on the international scene with a view to maximizing impact. The network of embassies and missions 

abroad thus becomes a platform for all authorities. In order to study the ways in which the public sector as a whole 

reaches out to the world, the seminar will address the following themes: 

 

 Small- and big-state diplomacy – challenges and opportunities 

 The fragmentation of diplomacy. Hybrid diplomacy 

 The frontline diplomat as a civil servant 

 Diplomatic negotiations in practice 

 Diplomatic lobbyism in the European Union 

 Paradiplomacy and city diplomacy 

 Economic diplomacy 

 Diplomatic crisis management and the media 

 Digital diplomacy and public diplomacy 

 How to cooperate with the Foreign Service 

 

By including presentations by academic scholars as well as practitioners from the Danish Ministry of Foreign Affairs, 

sector ministries and municipalities, and by encouraging seminar participants to share their own experiences, the 

seminar seeks to highlight the multifaceted nature of modern diplomacy. Participants will go away with a deeper 

understanding of the evolving nature of international relations as well as specific insights on how to promote Danish 

interests in Europe and globally.  

 

Academic coordinator: Martin Marcussen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 
Exam: The written assignment is 3-5 standard pages. 
Price: DKK 10.000 + expenses for materials. 

 

 

Group 5 
 
Today, we 
are all 
diplomats 
 
 

Dates Period Structure Eksamen 

4/12, 5/12 og 

6/12. 

Monday, Tuesday 

and Wednesday 

Block seminar: 

4/12: kl. 9-17 

5/12: kl. 9-17 

6/12: kl. 9-13 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018 

*Note: The date  4 December is also in use in group number 4 
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Politiledelse 
6 ETCS/32 konfrontationstimer 
Fagets formål 
Politiledelse ligger i spændet mellem føringsledelse og virksomhedsledelse – på den ene side at træde klart frem og 

give meget konkrete handlingsanvisninger, og på den anden side at kunne træde i baggrunden og give plads til 

selvledelse og medledelse blandt medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelseskollegaer. Et ledelsesmæssigt stræk 

der kommer i spil i hverdagen, og som nogle gange understøtter hinanden og andre gange undergraver hinanden. I 

faget politiledelse vil vi iagttage og diskutere dette stræk ud fra forskellige perspektiver og teorier. Og i de 

kontekster og konkrete tiltag der kendetegner ledelsesopgaven i Politiet for tiden: Massive driftsopgaver, 

vedvarende omstillingsprocesser, at eksekvere og være leveranceorienteret af centrale beslutninger, fokus på 

afdelingens og medarbejdernes performance samt understøtte forståelse for borgeren og samarbejder herom.  

Faget tager derfor udgangspunkt i begreberne føringsledelse og virksomhedsledelse og lægger vægt på, hvordan 

alternative ledelsesbegreber og relevante ledelsesværktøjer kan bruges i netop denne sammenhæng. Faget sigter 

derfor på at give deltagerne en række begreber, som de kan bruge til at oversætte, nuancere og udbygge 

virksomhedsledelse i forhold til deres konkrete ledelsessituation.  

Centralt i faget ligger derfor spørgsmålet om, hvad ledelsesopgaven specifikt betyder for deltagerne, og 

undervisningen tilrettelægges hele tiden i bevægelse med deltagernes egen praksis. Fokus vil derfor være på at 

sætte de teoretiske begreber i sammenhæng med deltagernes egen ledelsesopgave, og hvilke rammer de har for 

handlen. Faget tilbyder en kombination af teoretiske perspektiver og metoder til Politiledelse samt et fokus på 

hvordan, det kan tage sig ud i praksis. Det er derfor ikke alene strategisk ledelse, der er fokus på, men den måde 

ledelse udføres og bedrives på af det enkelte individ. 

Fagets overordnede formål er dermed at få deltagerne til at tilegne sig en mere kompleks forståelse for ledelse og 

bevæge sig fra en enten/eller tankegang til en både/og tankegang, hvor vi lægger mere vægt på refleksion og 

praksis end facit. Eksamensopgaven vil således også tage udgangspunkt i deltagernes egne konkrete 

ledelsesmæssige problemstillinger, som de skal reflektere, analysere og handle på ved brug af den teori, som de 

præsenteres for på faget. Selve faget vil også være en kombination af teoretiske oplæg og praktiske dynamiske 

øvelser. 

Fagligt indhold 

Fagets udgangspunkt vil være virksomhedsledelse i et strategisk perspektiv og cirkulere rundt omkring forskellige 

subdiscipliner af ledelse, som kan nuancere og opkvalificere den måde, man bedriver ledelse på inden for en 

organisation, hvor kommandolinjen er organisationens rygsøjle. Der vil være en række tværgående begreber, som 

gennemgående diskuteres i forhold til den komplekse dagligdag, hvor der veksles mellem virksomhedsledelse og 

føringsledelse, samt fire temablokke, som samler diskussionerne i konkrete fagområder. Der er på denne måde 

skabt plads for både fordybelse og kontinuitet. De gennemgående begreber vil være motivation, styring, kultur, 

magt, co-creation og forståelse for borgeren. 

 

Fagansvarlig: Sara Louise Muhr, PhD, Lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 

Eksamen: Case baseret opgave på 5 sider. 

Pris: Kr. 20.000 + udgifter til materialer. 

Gruppe X  
 
Politiledelse 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

25/10 & 26/10, 

4/12 & 5/12 

Hverdage, 

to gange 

to dage 

TBA Aflevering af 
eksamensopgave d. 4. 
januar 2018. 
Mundtlig eksamen afvikles 
i uge 3, 2018. 

På dette modul vil der være datosammenfald med Public Governance and Governmentality samt d. 5/12 på Today 

we are all diplomats.  
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Strategisk pædagogisk lederskab i skolen 
 
15 ECTS/170 konfrontationstimer fordelt over tre semestre 
 
Forløbet bygger på en filosofi om, at den, der vil gøre en forskel, skal forstå sine omgivelser, skal vide, hvad der 
skaber resultater i skolen og skal forstå sig selv. Forløbet indledes med disse tre temaer, der tilsammen udgør 
grundforudsætningerne for et vellykket og effektivt strategisk pædagogisk lederskab: 
 

 Skolen i organisatorisk perspektiv, hvor der fokuseres på, hvordan man gennem forskellige synsvinkler kan 

analysere og forstå sine omgivelser – både de nære i form af skolens medarbejdere og elever og de øvrige 

aktører på lidt mere afstand fra skolens dagligdag. 

 Viden om elevers læring, hvor der er fokus på de centrale elementer i skolens praksis, hvor der er evidens 

for gode resultater på elevernes læring samt ledelsens forskellige muligheder for at påvirke elevernes 

læring i skolen gennem udvikling af skolens organisation, arbejdsformer og kultur. 

 Det personlige lederskab, hvor der er fokus på at forstå sig selv i lederrollen – betydningen af personlige 

værdier, motivation, sociale kompetencer, håndtering af magt og autoritetsrelationer samt evne til at 

reflektere over og udvikle sit personlige lederskab. 

Faget fortsætter derefter med skoleudvikling og forandringsledelse, hvor deltagerne arbejder med en udviklingsplan 
til at øge elevers læring i deltagernes egne skoler. I denne del af forløbet vil der ud over anvendelse af indsigter og 
færdigheder fra de tre første temaer også blive arbejdet med forskellige tilgange til strategisk ledelse af 
forandringsprocesser. 
 
Undervisningsformerne omfatter en blanding af korte forelæsninger, cases, øvelser, gruppediskussioner, 
netværksaktiviteter, coaching og arbejde med strategiske ledelsesudfordringer i egen praksis under vejledning af 
kursuslederne og i tæt samspil med erfarne erhvervspsykologer. Hertil kommer et antal gæsteforelæsninger. 
Forløbet tilrettelægges, så deltagerne introduceres både til den nyeste forskningsbaserede viden på området og til 
konkrete eksempler og erfaringer fra danske skoler. 
 
Opbygningen og dyrkning af netværk indgår som en naturlig del af forløbet. Deltagerne inddeles fra starten i et antal 
netværksgrupper, som forudsættes at løse opgaver sammen og yde gensidig sparring under hele forløbet. Foruden 
de egentlige undervisningsdage må derfor påregnes mindst to netværksmøder. 
 
Undervisningen foregår for hovedpartens vedkommende på tredages internater på kursussteder placeret på 
Sjælland, Fyn og i Trekantsområdet. Enkelte dage samt eksamen finder sted på CBS. 
Eksamen baseres på tre obligatoriske opgaver, som skal afleveres undervejs i forløbet samt en afsluttende mundtlig 
prøve med udgangspunkt i opgaver og pensum. 
 
Læringsmål 
Ambitionen er, at deltagerne får inspiration, viden og værktøjer til at: 

 Lede en strategisk pædagogisk udviklingsproces, der kontinuerligt skaber bedre undervisning 

og øget læring for eleverne. 

 Formulere deres egen vision for eleverne i deres skole og sætte konkrete mål for, hvad 

de ønsker at opnå i forhold til elevernes læring på både kortere og længere sigt. 

 Analysere egen organisation og beslutningssituation fra forskellige synsvinkler samt skabe overblik til at 

arbejde systematisk med styrker og svagheder i organisationen. 

 Forstå sin rolle i og deltage i samspillet med den samlede forvaltning på skoleområdet. 

 Udarbejde og gennemføre en konkret plan for, hvordan de vil udvikle deres organisations kompetencer, 

funktionalitet og kultur, der er tilpasset til den konkrete situation og de særlige forhold og behov, som gør 

sig gældende på skolen. 



 

 35 

 Udvikle, kvalitetssikre og evaluere undervisning, læring og trivsel på skolen. 

 Få de forskellige aktører i og uden for skolen engageret til at være aktive deltagere i skolens 

udvikling. 

 Reflektere over og udvikle deres personlige lederskab og derigennem få mere mod på rollen 

som strategisk pædagogisk leder.  

 
Fagansvarlig: Professor Poul Erik Mouritzen og adjungeret professor Jørgen Søndergaard, Copenhagen Business 
School. 
Eksamen: Porteføljeeksamen baseret på tre obligatoriske opgaver og pensum. Mundtlig eksamen (30 min inkl. 
votering). 
Pris: Kr. 55.000 + udgifter til materialer og internatsophold og forplejning. 
 

OBS! Du skal være opmærksom på, at datoerne for modulet ikke er koordinerede med afviklingen af 

moduler/eksamen på MPG-uddannelsen i København. Der er sammenfald med undervisning og eksamen i valgfrie 

moduler gruppe 2 og 4. Det er din egen opgave at sikre denne koordinering i forbindelse med din ansøgning. 

 

 

 Datoer Sted Struktur Eksamen 

 

 

 

18. august 2017 
 
31. august-2.september 
2017 
 
26.-28. oktober 2017 
 
30. nov -2. dec 2017 
 
25. -27. januar 2018 
 
5. - 7. april 2018 
 
5.-7. september 2018 
 
1.-2. november 2018 
 
December 2018 

CBS 
 
Middelfart 
 
 
Nyborg 
 
CBS 
 
Kolding 
 
Nyborg 
 
CBS 
 
CBS 

12.00 – 18.00 
 
Hele dage med 
start kl. 08.30 eller 
10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aflevering af to obligatoriske 
opgaver: 31. januar 2018. 
 
 
 
Aflevering af tredje obligatoriske 
opgave: 28. november 2018 
 
Mundtlig eksamen: Uge 49 2018 
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International Summer School, UK 
New Public Governance: Bridging Divides 

3 ECTS/20 konfrontationstimer – In English 

Ønsker du et internationalt perspektiv på offentlig ledelse, så er International Summer School et godt valg. 
Sommerskolen er etableret gennem et netværk af Universiteter og Business Schools og organiseres i år af South 
Bank University i England. Både undervisning og ophold finder sted på Latimer Estate i Chesham lidt uden for 
London. 

Sommerskolen er en integreret fagkomponent på MPG-holdforløbet og er desuden åbent som et valgfrit modul for 
de fleksible MPG-studerende. Intentionen er at give dig og dine medstuderende en international dimension ved at 
samle jer med andre masterstuderende fra forskellige lande og lade jer mødes med hinanden. I vil derudover møde 
et internationalt anerkendt fakultet, som vil stå for undervisningen samt et hold erfarne topledere som vil bidrage 
med praksisnær viden på en særlig ”national day”.  

Deltagerne kommer fra Nord University i Norge, London South Bank University i England, ESADE i Spanien, Erasmus 
Universitet i Holland, Bocconi University i Italien, Antwerp Management School i Belgien, State University of New 
York at Albany i USA samt Copenhagen Business School (CBS). Fra hvert af de deltagende universiteter, deltager en 
eller to undervisere. 
 
Deltagerne er typisk ledere fra den offentlige sektor og non-profit organisationer, herunder fagforeninger og 
arbejdsgiverforeninger. Sommerskolen giver dermed gode muligheder for, at udvikle internationale netværk.  
For de danske deltageres vedkommende vil sommerskolen give mulighed for tillige at styrke sit netværk på 
holdforløbet og skabe netværk på tværs til den fleksible del af MPG. 
 
Tema for årets sommerskole er New Public Governance: Bridging Divides.  Hvordan har de seneste års udvikling 
påvirket de vestlige velfærdsregimer? Hvilke styringsmodeller anvendes? Er der særlige udfordringer i 
globaliseringen, som presser på?          
 
Sommerskolen byder gruppearbejde, hvor alle deltagere får lejlighed til at arbejde sammen med studerende fra 
andre lande. Grupperne dannes på tværs af lande for at udnytte den internationale dimension bedst muligt – 
tanken er at lære ved at diskutere med kolleger fra andre lande. Der forventes en aktiv deltagelse i de internationale 
grupper. 
  
Fagansvarlig: Holger Højlund, lektor, Phd, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.  
 
Pris: Kr. 10.000 + udgifter til transport. (Bemærk: Overnatning og forplejning er inklusiv). 
 
Eksamen: Skriftlig individuel sommerskolerapport på ca. 3 sider. Afleveres 14. august 2017. 
 
 

 
 
International 
Summer School 
 
 

Datoer Afvikling Struktur Eksamen 

29. juni til 4. 

juli 2017 begge 

dage inkl. 

Hverdage og 

weekend 

5 dages 

sammenhængende 

undervisning 

Aflevering af 
eksamensopgave d. 14. 
august 2017. 

Bemærk: Det forventes, at man deltager i det fulde program inkl. al undervisning m.v. 
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Modulbeskrivelse af modul på 
Edinburgh University Business School 
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Edinburgh University Business School 
 

MPG har et samarbejde med Edinburgh University Business School, Storbritannien. Det betyder, at du som MPG 

deltager har mulighed for at følge et modul på et udenlandsk universitet, der kan indgå som et valgfrit modul på 

MPG uddannelsen. Du søger om optagelse på moduler i Edinburgh via ”Ansøgningsskema for efteråret 2017”. CBS 

står for den officielle del af udvekslingsaftalen og den praktiske del i forhold til tilmelding. Du skal selv sørge for 

overnatning og transport. 

 
As a Business School, Edingburgh has a long and successful tradition of developing effective and responsible leaders 
at undergraduate, postgraduate and executive levels. They welcome exchange students from around the world onto 
their programmes as well as providing custom electives for their partners on topics such as Social 
Entrepreneurialism, Sustainability Leadership and UK Financial Systems. 
 
As a city, Edinburgh is bursting with life. As the seat of the Scottish Parliament, the city provides access to the Civil 
Service and public sector and government organisations. It is also home to the UK’s second largest financial centre 
after London, a vibrant entrepreneurial scene and the world’s largest arts festival in August each year. 
 
Social Activities 
 
Edinburgh 
In addition to the numerous visitor attractions that Edinburgh has to offer, we can also organise a range of activities 
to include into your programme as part of an induction or ‘free’ programme. These would be at an additional cost. 
 
Scavenger Hunt (2‐3 hours) 
A fantastic way to get to know Edinburgh – and to work in groups – finding and following clues around the city. 
 
Escape (1 hour) 
Escape is a fun live exit game for teams of up to 15 at any one time. Groups of 2‐5 people are locked in a mysterious 
room and given 60 minutes to get out. Teams must work together to solve a number of puzzles, riddles and brain‐
teasers to escape. 
 
Whisky tasting (45 minutes – 1 hour) 
Professionally led whisky tasting gives a truly Scottish flavour to either the welcome dinner or graduation event. 
Learn about the whisky making process, and find out what kind of whisky you prefer, sampling 3 or 4 distinctive 
whiskies from across Scotland. 
 
Bagpipes Masterclass (45 minutes – 1 hour) 
Learn how to play the Scottish bagpipes in the fun and interactive Masterclass. 
 
Welcome or ‘Graduation’ dinner 
We can recommend a number of restaurants in town for a special meal during the programme, or (subject to 
availability) host a dinner in the University of Edinburgh’s Old College. 
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Strategy as Practice  
 

Elective offered at Edinburgh University Business School 

 

3 ECTS/20 lessons 

Topic: Governance and Public Management 
 

The elective explores the strategy-making process in public sector organizations. Building on the core module 

‘Strategic Management in a governance perspective’, the course deepens students’ understanding of strategy by 

focusing on the actual practice of strategizing. Understanding how strategy is actually done includes (but is not 

limited to) an intensive discussion of the following questions:  

 

 Which use tools and maps contribute to an effective strategy process?  

 How to engage diverse stakeholders, including the public through new forms of participatory democracy?  

 How to organize collaborations between the public, private and third sector?  

 How to leverage strategy for internal cultural change processes?  

 How are politics and power entangled in the strategy process and how to manage them?  

 How to account for outcomes of the strategy process and monitor success?  

 

In order to create an engaging learning experience, the course pedagogy will feature a unique setting – the elective 

will take place at the University of Edinburgh Business School, Scotland. This provides students with the opportunity 

to learn in an engaging environment and meet some outstanding leaders of Scottish public sector organizations. 

Such cross-cultural learning will enrich in scholarly debate and reflection guided by academic readings and cases. 

Timing, of course, is everything. With a second independence referendum looming; exit from the EU and a new city 

deal for Edinburgh; now is a fantastic time to experience an alternative view on strategy, change and managing 

through uncertainty.   

 
 
Teacher: Martin Kornberger, Professor, Edinburgh University Business School 
Exam: Written assignment, 5-7 pages 

Price: DKK 14.600 + travel and material expenses 

 

 

 
 
Strategy as 
practice 
 
 

Date Period Structure Exam 

25/10, 26/10, 

27/10 

Wednesday, 

Thursday 

and Friday 

Block seminar Date for submission of 

assignment: 10
th

 of 

November 
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Modulbeskrivelser af moduler på 
Hertie School of Governance, Berlin 
  



 

 41 

Hertie School of Governance, Berlin 
 
MPG har et samarbejde med Hertie School of Governance i Berlin. Det betyder, at du som MPG deltager har 

mulighed for at følge et modul på et udenlandsk universitet, der kan indgå som et valgfrit modul på MPG 

uddannelsen. Du søger om optagelse på moduler i Berlin via ”Ansøgningsskema for efteråret 2017”. CBS står for den 

officielle del af udvekslingsaftalen og den praktiske del i forhold til tilmelding. Du skal selv sørge for overnatning og 

transport. 

 

The Hertie School of Governance (HSoG) was founded in 2003 as one of the first German professional schools for 

public policy. It is a project of the Hertie Foundation, located in Frankfurt/Main. In February 2005, the HSoGwas 

awarded state recognition as an institution of higher learning by the Berlin Ministry of Science, Research, and 

Culture (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur). The Hertie School of Governance prepares 

exceptionally talented students and professionals for leadership roles in today's rapidly changing world. 

Globalization, the changing role of states, and many other factors are redefining the issues of modern governance at 

a tremendous pace. As a result, any meaningful understanding of contemporary leadership demands new 

approaches. Thanks to its innovative teaching and research programmes, the HSoGis uniquely positioned to address 

the complexities of a transnational world.  

 

The HSoG's central location in the middle of Berlin means that you are only a short walk away from an extraordinary 

range of attractions, many of them tailored to suit the tastes of the hundreds of thousands of students who study at 

the numerous universities in Berlin. 

 

See more at www.hertie-school.org  

 

 

The following courses are open for MPG students Autum 2017:  

 

 Digital Government 

 Social Innovation 

  

http://www.hertie-school.org/
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Digital Government  

3 ECTS/20 lessons – at Hertie School of Governance 
 
 
The digital revolution is a complex and ubiquitous phenomenon, touching upon all aspects of social, political and 
economic life. Institutions in the private and public sector like political parties, public administrations, civil society 
organisations, companies and associations are changing the way they work or the provision of services, among 
others. This seminar will address the following key questions: it will discuss, whether technology destroys or creates 
jobs and what are the implications for labour markets, skilling and learning. It will consider the implications of 
blurring industry boundaries and rapidly shifting citizen and customer expectations. Furthermore, participants will 
be enabled to better understand the resulting implications for leadership and Management in public and private 
organisations. 

 

This seminar combines academic and practitioners perspectives on the scale and scope of the digital transformation 
in politics, business and society. Participants will get insights into the impact by policy field and actionable insights 
for policymaking and organisational governance. 

 

Academic coordinator: Prof. Dr. Andrea Römmele, Hertie School of Governance / Dr. Svenja Falk, Accenture Holding 
GmbH & Co. KG 
Exam: Special conditions. Partly integrated in the lectures. 

Location: Hertie School of Governance, Berlin, Germany.  

Price: DKK 10.000 + expenses for transportation, accommodation, meals and materials. 

 

OBS! Du skal være opmærksom på, at datoerne for moduler på Hertie School of Governance ikke er koordinerede 

med afviklingen af moduler/eksamen på MPG-uddannelsen i København. Der er sammenfald med undervisning på 

obligatoriske ledelsesfaglige moduler i gruppe 2 og 3. Det er din egen opgave at sikre denne koordinering i 

forbindelse med din ansøgning.  

 

 

 Period Structure 

 
Digital Government 

 
5/10, 6/10, 7/10 Block seminar: Thursday, Friday, Saturday 
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Social Innovation 
 

3 ECTS/20 lessons – at Hertie School of Governance 
 

The scale of social and environmental problems drives a sense of urgency and a frustration with old recipes. These 
challenges have legitimized a collective quest for new solutions—innovations! With this focus on innovation has 
come a tendency to adopt the language of markets and business, such as social ventures, hybrid business models, 
and impact investing. But while the innovation language has been adopted, innovation is not a holy grail.  

This course aims to provide tools and develop an understanding of how and when innovation and entrepreneurship 
can be a driver of social change. The course reviews current debates in the field of social innovation. It takes an in-
depth look at the realities of organisations operating across issue domains and geographies and carefully examines 
their business models and impact. 

Upon successful completion of this course, students should demonstrate knowledge and skill competencies. They 
will be able to 

 understand the dynamics and different models characterizing social innovation as a field of practice, 

 recognize opportunities for social innovation in their respective organisations, 

 develop business models on and around social innovation, 

 identify and address potential innovation pathologies in their organisations. 

 

 

Academic coordinator: Prof. Johanna Mair, PhD, Hertie School / Dr. Christian Seelos, University of Leuven + 

Stanford University 

Exam: Special conditions. Partly integrated in the lectures. 

Location: Hertie School of Governance, Berlin, Germany.  

Price: DKK 10.000 + expenses for transportation, accommodation, meals and materials. 

 

OBS! Du skal være opmærksom på, at datoerne for moduler på Hertie School of Governance ikke er koordinerede 

med afviklingen af moduler/eksamen på MPG-uddannelsen i København. Der er sammenfald med undervisning på 

PUF A. Det er din egen opgave at sikre denne koordinering i forbindelse med din ansøgning.  

 

 Period Structure 

 
Social Innovation 

 
30/11, 1/12, 2/12 Block seminar: Thursday, Friday,  Saturday 
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Modulbeskrivelse af mastermodulet 
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Mastermodulet  
12 ECTS 

MPG uddannelsen afsluttes med mastermodulet. Mastermodulets sigte er at udvikle deltagernes kompetencer til at 
beskrive, bearbejde, analysere og afrapportere komplekse problemstillinger på højt fagligt niveau.  
Formålet med masterprojektet er, at deltageren, på grundlag af egen udviklingsplan og de tidligere gennemførte 
uddannelsesmoduler, demonstrerer kompetencer i at:  

  Udarbejde en problemformulering,  

  Indsamle relevante data og gennemføre en analyse   

  Afrapportere resultaterne af projektarbejdet.  
 
Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen rolle 
som leder og/eller til egen organisation. 
Masterprojektet skrives individuelt eller i grupper af to personer (max 50 sider ved individuel besvarelse, max 80 
sider ved gruppebesvarelse). Der udarbejdes et fremmedsproget resumé på 2 sider. Afhandlingen afleveres som en 
elektronisk version i pdf-format. Skriveprocessen understøttes af et intensivt forløb, der udgør en ramme for 
deltagernes løbende tekstproduktion. Efter informationsmødet skal deltageren uploade en foreløbig 
projektbeskrivelse samt vejlederønsker på Learn. Det nærmere indhold i forløbet vil fremgå af undervisningsplanen. 
 

Masterafhandlingsforløbet afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Hvis man skriver projekt 
sammen to personer, har man mulighed for at gå til gruppeeksamen. Den mundtlige prøve varer 40 minutter inkl. 
votering, og 60 min. inkl. votering hvis gruppeeksamen. Prøven består i, at deltageren først fremlægger projektets 
hovedresultater og derefter starter en mundtlig dialog mellem deltager, vejleder og censor.  
 
Kriterier for målopfyldelse: 

1. Deltagerne kan opstille en problemformulering, der omfatter konkret analyse af en selvvalgt 

ledelsesmæssig kontekst.  

2. Deltagerne demonstrerer overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og 

analysestrategier til behandling af projektets problemformulering. 

3. Deltagerne demonstrerer kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte 

organisatoriske kontekst for projektet. 

4. Deltagerne dokumenterer og analyserer egen ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete 

udformning af masterprojektet. 
 

Fagansvarlig: Gunnar Gjelstrup, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Sof Thrane, professor, 

Institut for produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School 

Eksamen: Masterprojektet afleveres d. 13. december 2017. Eksamen afholdes 8.-12. januar 2018. 

Pris: kr. 24.000 + udgifter til materialer. 

 Periode Afvikling 

 
 
 

Mastermodul 

2. juni 2017  Introworkshop* kl. 9-13.30 

7. juni kl. 12 Upload af foreløbig projektbeskrivelse og vejlederønsker på LEARN 

18. august 2017 1. Workshop kl. 9.00-15.30** 

8. september 2017 2. Workshop kl. 9.00-15.30 

29. september 2017 3. Workshop kl. 9.00-11.30 

13. december 2017 Aflevering af masterprojekt senest kl. 12.00 

8.-12. januar 2018 Mundtlig eksamen  

20. januar 2018 Dimission kl. 10.00-12.00 

*Denne introworkshop er for dem, som er parate til at skrive masterprojekt i efteråret 2017, dvs. dem der har 
opnået 48 ECTS fordelt på de øvrige moduler.  
** Workshopsne er frivillige. 
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Oversigt over valgfagsudbuddet på MPG 
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MPG’s Valgfagsudbud 
 
Herunder finder du en oversigt over valgfri moduler, der bliver udbudt på MPG i løbet af de næste to år. Vores håb 
er, at oversigten vil gøre det nemmere for dig som studerende at sammensætte din uddannelse på den bedst 
mulige måde.  
 

Sådan læses skemaet  

For at gøre det nemt for dig at finde rundt i oversigten har vi inddelt vores valgfrie moduler i tema-grupper. Under 
hvert tema vil du finde de tilhørende valgfire moduler og her kan du se, hvilket semester de udbydes i. Krydserne 
under semester indikerer, hvornår det valgfrie modul udbydes. Eksempelvis udbydes Styring af økonomi og 
incitamenter i efteråret 2017 og efteråret 2018. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i forhold til udbuddet af 
valgfri moduler. 
 

 
 

 
 

E17 F18 E18 F19
Relation mellem politikere og offentlige ledere 3

Ekstern lektor Jacob Vase, KU           

Lektor Heidi Salomonsen, KU
x x

Styring og motivation i den offentlige sektor 6 Professor, Lene Holm Pedersen, CBS x x

De politiske budgetter 6 Postdoc Eva Moll Sørensen, KU x x

Konkurrencestaten som den nye velfærdsstat? 3 Professor Lars Bo Kaspersen, CBS x x

Performance og ressourcemobilisering 6
Lektor Ivar Friis, CBS                     

Professor MSO Allan Hansen, CBS
x x

Styring af økonomi og incitamenter 6 Lektor Ivar Friis, CBS x x

Ledelse af partnerskab mellem offentlig og privat 3 Profesoor Carsten Greve, CBS x x

Politisk ledelse i  kommunerne 3 Professor Eva Sørensen, RUC x x

Judgment, leadership and strategy (in English) 3 Professor Robin Holt, CBS x

Public Governance and Governmentality (in English) 3 Professor Michell Dean, CBS x x

Ethics of power - power of ethics (in English) 3 Professor Paul du Gay, CBS x x

Strategy as practice (in English - Edinburgh) 3 Professor Martin Kornberger, Edinburgh x

Governance og Publ ic Management ECTS Underviser

E17 F18 E18 F19
Velfærdsteknologier 3 Lektor Holger Højlund, CBS x x

Strategiimplementering i praksis - at oversætte 

strategier
3 Adjunkt Søren Obed Madsen, CBS x x

Styring i digitaliserede organisationer 3 Lektor Mikkel Flyverbom x x

Offentlig entreprenørskab: oplevet velfærd og nye 

fællesskaber
3 Postdoc Christa Breum Amhøj, CBS x x

Polyfoni og politisk kommunikation 6 Professor Niels Åkerstrøm, CBS x x

Meningsskabelse, identitet og organisationer som 

brands under forandring
6 Professor Majken Schultz x x

Organisering ECTS Underviser
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E17 F18 E18 F19
Datadreven ledelse i  krydsfeltet mellem evidens, 

politik og praksis
6 Lektor Merete Watt Boolsen, KU x x

Ledelse af fagprofessionelle på tværs af siloer 3 Seniorforsker Karina Sehested, KU x x

Eksistens og ledelse 6 Lektor Camilla Sløk, CBS x x

Till idsbaseret ledelse 3 Lektor Steen Vallentin, CBS x x

Ledelse som offentlig værdigskabelse 6
Professor Lene Holm Pedersen, CBS       

Lektor Susanne Boch Waldorff, CBS
x

Retorik for ledere 6 Lektor Øjvind Larsen, CBS x

Organisationspsykologi og konflikthåndtering 6 Adjunkt Elisabeth Naima Mikkelsen, CBS x

Personl igt lederskab ECTS Underviser

E17 F18 E18 F19
Samfundsvidenskabelige metode 6

Lektor Lise Justensen, CBS                    

Lektor Morten Knudsen, CBS
x x

Opgaveskrivning og argumentation 6 Lektor Christian Frankel, CBS x x

E17 F18 E18 F19
Ledelse af kvalitet og økonomi i sundhedssektoren 6 Lektor Ivar Friis, CBS x x

Kulturledelse 3 Lektor Trine Bille, CBS x x

Sikkerhed og ledelse 6 Lektor Merete Watt Boolsen, KU x x

Today we are all  diplomats - Whole-of-government 

diplomacy (in English)
3 Professor Martin Marcussen, KU x x

Metode ECTS Underviser

Pol icy ECTS Underviser


