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VELKOMMEN  

 
Velkommen til Master i offentlig ledelse, der udbydes i fællesskab af Aarhus BSS (School of 
Business and Social Sciences) og Syddansk Universitet!  
 
Når du begynder på uddannelsen, vil der – ud over de regler, der står beskrevet i bekendt-
gørelser, studieordninger, fagbeskrivelser og lignende – være en række praktiske ting, du 
som ny på universitetet har behov for at vide. Vi har derfor udarbejdet en studiehåndbog, 
idet det er vigtigt, at du hurtigt bliver fortrolig med, hvor du kan finde de oplysninger, der 
har relevans for dig.  
 
Vi håber, håndbogen giver dig de nødvendige informationer, så du kan koncentrere dig om 
det faglige fra første færd. Såfremt vi har overset vigtige informationer, eller du har øvrige 
gode råd til studiehåndbogen, hører vi meget gerne fra dig.  
Mail til masteroffentligledelse@sam.sdu.dk, eller ring 6550 4320. 
 
Vi byder dig velkommen på uddannelsen og ønsker god fornøjelse med studiet! 
 
Aarhus BSS og Syddansk Universitet 

mailto:masteroffentligledelse@sam.sdu.dk
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1. Godt fra start 

 
Som studerende på Master i offentlig ledelse kan du tage fag på såvel Syddansk Universitet 
som på Aarhus Universitet. Eftersom vi i konsortiet bag uddannelsen har valgt at lade ind-
skrivningen foregå på Syddansk Universitet, vil det også primært være Syddansk Universitets 
systemer (e-læringsplatform, studenter-e-mail, virtuel studenterportal m.v.), som du henter 
din information fra, uanset om du tager fagene i Odense eller Aarhus. Når der i det efter- 
følgende oftest er reference til Syddansk Universitet, er det således en systemmæssig og 
praktisk konsekvens af, hvor indskrivningen til uddannelsen finder sted. 
 
Alle oplysninger vedr. din uddannelse vil du kunne finde på internettet, og det er din pligt 
selv at sætte dig ind i de regler, der gælder for netop din uddannelse. Af størst interesse for 
dig er uddannelsens egen hjemmeside, Blackboard (e-læringsplatform) og studenter-portal-
en. På hjemmesiden opdateres studieordninger, fagbeskrivelser, læseplaner m.v., ligesom du 
vil finde links til gældende bekendtgørelser og mange andre relevante sider. 
 
Oversigt over relevante internetadresser 
 

Hjemmeside 
Master i offentlig ledelse 

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/Efter_videreuddannel
se/Master/Offentligledelse 

Her finder du alt, der er relevant for studiet. 
 

Studenterportalen https://sso.sdu.dk/ 
Her kan du i Studenterselvbetjeningen se, hvilke fag du 
er tilmeldt, dine karakterer, og du kan udskrive diverse 
bekræftelser. Du har ligeledes adgang til Blackboard og 
egen studentermail. 
 

Blackboard http://e-learn.sdu.dk/  
Her findes information vedrørende undervisningen i 
dit/dine valgte fag (opgaver, beskeder til hold m.m.) 
 

      
Hvis du ikke kan finde de informationer, du har brug for, kan du altid kontakte 
mastersekretariatet på Syddansk Universitet: 
 
Studiekoordinator Helle Bach Soltau 
Telefon: 6550 4320 
E-mail: hbs@sam.sdu.dk  
 
Lokalt i Aarhus vil du kunne kontakte 
studiesekretær Ida Warburg 
Telefon: 8716 5632 
E-mail: warburg@ps.au.dk  
 

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/Efter_videreuddannelse/Master/Offentligledelse
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/Efter_videreuddannelse/Master/Offentligledelse
https://sso.sdu.dk/
http://e-learn.sdu.dk/
mailto:hbs@sam.sdu.dk
mailto:warburg@ps.au.dk
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1.1 Studenterportal  

Når du er indskrevet i vores studieadministrative system, vil du modtage en mail, hvor du vil 
blive bedt om at lave et studiekort. 
Du skal gøre det på https://studiekort.sdu.dk/Login.  Du kan bestille studiekort med NemID 
eller med de koder, der står i den mail, du modtager.  
 
Du modtager yderligere en mail omkring adgang til selvbetjening. 
Du kan få brugernavn og adgangskode ved at vælge linket Nulstil/Skift Kodeord på siden 
https://sso.sdu.dk.   
Du skal have bestilt et studiekort og derved få oplyst dit eksamensnummer, før du kan tilgå 
dine koder. Hvis du ikke allerede har bestilt et studiekort, skal du gøre det på 
https://studiekort.sdu.dk/Login.  Du kan bestille studiekort med NemID eller med de koder, 
du fik i din besked om optagelse.  
 
Har du endnu ikke modtaget besked om optagelse, vil du modtage et optagelsesbrev inden 
længe. 

Alle nye studerende får tildelt en mailadresse ved indskrivning. Denne officielle mailadresse 
vil bl.a. blive anvendt til at sende informationer til dig fra studieadministrationen. Din SDU-
mailadresse er: xyxyz20@student.sdu.dk  (denne mailadresse er blot et eksempel). 
 
Mastersekretariatet vil på sigt ligeledes sende specifik studieinformation til din studenter-
mail, så det er vigtigt, at du husker at tjekke din studentermail. Vigtig generel studieinfor-
mation vil dog altid ligge på hjemmesiden for Master i offentlig ledelse (se tabellen på side 
5). Hjemmesiden er en meget vigtig facilitet under dit kommende studium, idet mastersekre-
tariatet vil sørge for, at al løbende relevant information vil være tilgængelig her – eller linket 
herfra – det er så op til dig selv at sikre, at du får den information, som du har brug for. 
 

2. Studieinformation  

 
Al studieinformation skal hentes på nettet på hjemmesiden for Master i offentlig ledelse (se 
tabellen side 5). Det er vigtigt, at du sætter dig ind i studieordningens og fagbeskrivelsernes 
regler. 
 

2.1 Studieordning 

Studieordningen indeholder sammen med gældende love og bekendtgørelser på området 
regler og rammer for din uddannelse. Såfremt der undervejs i dit studieforløb er afvigelser 
fra studieordningen, kan der i visse tilfælde søges dispensation. Dette sker ved ansøgning til 
studienævnet. Du kan læse mere om dette på uddannelsens hjemmeside. Hvis en studie-
ordning i løbet af din studietid ændres, bliver der i den nye studieordning fastsat overgangs-
ordninger. Derfor kan det være en god idé, at du holder dig orienteret om gældende regler 
og rammer gennem hele dit studie. 

https://studiekort.sdu.dk/Login
https://sso.sdu.dk/
https://studiekort.sdu.dk/Login
mailto:xyxyz20@student.sdu.dk
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2.2 Fagbeskrivelser (findes under ”Uddannelsens opbygning”) 

Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen, og samtlige fagbeskrivelser for et semester 
kan findes på nettet. Det er altid de nyeste fagbeskrivelser, der er gældende, når du starter 
på et fag, og i øvrigt også hvis du går til eksamen i en anden eksamenstermin end den, der 
følger efter undervisningen. Fagbeskrivelsen angiver fagets generelle sigte og rammer.  

2.3 Læseplan/undervisningsplan 

Af undervisningsplanen fremgår, hvor og hvornår undervisningen foregår. Undervisnings-
planen kan ses på hjemmesiden i god tid før semesterstart.  
 
Før hvert semester (semesterstart 1. februar og 1. september) vil læseplanen for hvert 
enkelt fag kunne hentes på hjemmesiden. Læseplanen er en detaljeret beskrivelse af indhold 
samt litteratur for hvert enkelt undervisningsmodul. 

2.4 Eksamenspensum 

Hvert semester lægges gældende eksamenspensum for alle de fag, der har været udbudt i 
det pågældende semester, på Blackboard. 
Hvis du er omgænger, skal du være opmærksom på, at det altid er det nyeste pensum, der 
eksamineres i. 
 

3. Undervisning 

3.1 Undervisningsform 

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, dialog og diskussion, 
gruppearbejder og plenumdiskussioner. Du får som studerende mest ud af at være forberedt 
til undervisningen, herunder løse opgaver. Cases anvendes i udstrakt grad, og du/I udarbejd-
er, selvstændigt og i grupper, oplæg til diskussion. 
 

3.2 Evaluering af undervisning 

Efter hvert semester evalueres undervisningen. Der bliver tilsendt et link til evaluering, som 
bedes udfyldt så seriøst som muligt og gerne med konstruktive forslag til forbedring. 
Evalueringsresultaterne følges op af studienævnet, bl.a. bliver der krævet en redegørelse fra 
de undervisere, som ikke opnår en tilfredsstillende score. 

3.3 Deltagerbetaling 

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamens-
forsøg, som skal afholdes inden for et studieår. De tre eksamensforsøg består af: 

- prøven, der følger umiddelbart efter fagets gennemførelse, 
- den tilhørende omprøve (hvis du ikke består ved første ordinære eksamen) samt 
- det andet ordinære eksamensforsøg (hvis du ikke består omprøven). 

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling på 50 % af fagets 
aktuelle pris adgang til undervisningen, hvis der er ledige pladser på det pågældende hold, 
og holdet oprettes. Du opnår ikke automatisk flere eksamensforsøg ved at deltage i 
undervisningen flere gange. 
I fag, hvor tilstedeværelse er en eksamensbetingelse, vil reglen kun være gældende, såfremt 
der foreligger ekstraordinære årsager. 
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Husk at følge op på betalingen ved din arbejdsgiver, så du er sikker på, at faget er betalt, så 
du kan deltage i eksamen. Og i samme forbindelse: Husk at meddele os den mindste 
ændring vedr. betalingen (EAN-nr., ordrenr. osv) – så vi er sikre på, at fakturaen bliver sendt 
rette sted hen. 
 
Særligt om betaling for masterprojektet 
I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle eksa-
mensforsøg (en ordinær eksamen og en omprøve). Ved ikke-bestået eksamen efter et år vil 
en ny betaling skulle falde, dog vil betalingen kun omfatte 50 % af masterprojektets aktuelle 
pris. 
Se yderligere om betingelser for masterprojektet i fagbeskrivelsen for masterprojektet.  
Medmindre andet er angivet, er betalingsfristerne henholdsvis 31. juli og 31. december. 
 

4. Eksamen 

4.1 De enkelte prøver 

De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver. 
Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel bedømmelse af den studerende. 
Prøverne er enten internt bedømte eller med intern eller ekstern censur. 
 
Interne prøver bedømmes udelukkende af universiteternes ansatte, dvs. AU- eller SDU-
ansatte forskere, og kan ud over eksaminator bestå af en bisidder ved internt bedømte 
prøver eller med intern censor ved intern censur. 
 
Eksterne prøver bedømmes af en eksaminator og én eller flere censorer, der er ministerielt 
beskikkede. 
 
Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering 
af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt. 
Læs mere om reglerne, og hold dig opdateret via hjemmesiden:  
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/Uddannels
ens_opbygning/Eksamen 
 

4.2 Eksamenstilmelding og eksamensafmelding 

Du skal ikke selv tilmelde dig eksamen. Det er dog vigtigt at tjekke via Selvbetjeningen, at du 
er tilmeldt eksamen. Husk at bestille dit studiekort, ellers kan du ikke tilmeldes eksamen. Det 
er ved din bestilling af studiekortet, at eksamensnummeret genereres. 
 
Eksamensafmelding skal ske til Mastersekretariatet senest ugedagen før 1. eksamensdag for 
det enkelte fag. Vær opmærksom på, at ved mundtlige eksaminer på baggrund af synopsis er 
det afleveringsdatoen for synopsis, der er 1. eksamensdag. Afmelder du efter denne frist, vil 
du blive registreret som udeblevet, og det vil tælle som et eksamensforsøg. Læs nærmere 
om reglerne i din studieordning. 
 

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/Uddannelsens_opbygning/Eksamen
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/Uddannelsens_opbygning/Eksamen
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4.3 Brug af eksamensnummer 

De fleste skriftlige eksaminer afvikles ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun 
eksamensnummer, medmindre andet er afkrævet. Eksaminator og censor vil ikke kunne få 
identificeret eksamensnummeret og ved derfor ikke, hvilke personer der står bag de enkelte 
opgavebesvarelser.  
Dit eksamensnummer finder du på dit studiekort. 
 

4.4 Oplysning om eksamenskarakterer 

Du vil via eksamensvejledningen til det enkelte fag på Blackboard blive oplyst om karakte-
rernes officielle offentliggørelsesdato (hvor karaktererne skal være tilgængelige), men på 
studenterportalen (Selvbetjeningen) vil du løbende få adgang til karaktererne, efterhånden 
som de modtages. 
 

4.5 Offentlighed 

Når du afleverer skriftlige opgaver som fx synopsis, skriftlig eksamensopgave og masterpro-
jekt, kan du blive spurgt, om opgaven i anonymiseret form (i kopi) kan stilles til rådighed for 
kommende studerende som inspirationskilde. Din opgave vil ikke blive offentliggjort på 
Blackboard uden din accept. Alle opgaver gemmes 5 år. 
 
 

5. Studienævnet  

5.1 Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsviden-
skab, Syddansk Universitet 

Studienævnet har ansvaret for følgende uddannelser: 
- MIT, Master i it 
- FMOL, Master i offentlig ledelse 
- MPI, Master i projekt- og innovationsledelse 
- MBA, Master of Business Administration 
- MPM, Master of Public Management 

- MPQM, Master i offentlig kvalitet og ledelse 

- MR, Master i rehabilitering. 

5.2 Studienævnets funktion 

Studienævnet udarbejder forslag til studieordninger og godkender pensum, eksamensfor-
dringer, undervisningsplaner m.v. Studienævnet skal ligeledes påse, at undervisningsplaner-
ne lever op til studieordningerne, og at studierne kan gennemføres i overensstemmelse med 
bekendtgørelse og studieordning på normeret tid. Studienævnet skal overvåge samordning-
en af studiernes enkelte dele, samt at undervisning og eksamenskrav er relevante i forhold 
til uddannelsens mål og eksamensfordringer.  
Studienævnet skal altid ansøges, hvis man ønsker at afvige fra de regler, der er angivet i 
studieordningen. Du kan søge studienævnet vedr. afvigelse af de udfyldende bestemmelser i 
studieordningen, meritoverførsel, yderligere eksamensforsøg o. lign. 
Studienævnet afholder hvert efterår valg til 5 pladser som studenterrepræsentanter. Alle 
masterstuderende kan stille op og får på den måde indflydelse på beslutninger, der vedrører 
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studiernes tilrettelæggelse samt sikring af kvalitet og relevans. Der afholdes 5 møder om 
året. 
 
Ansøgninger kan sendes til Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsviden-
skab og Sundhedsvidenskab. På hjemmesiden under menupunktet Studienævn finder du link 
til ansøgning. 
 

6. Praktisk information 

6.1 Adresseændringer 

Registrene opdateres med jævne mellemrum automatisk fra folkeregisteret. Vil du sikre dig 
en hurtig registrering, bør du dog også så hurtigt som muligt meddele adresseændring til 
Mastersekretariatet. 
 

6.2 Bibliotek på Syddansk Universitet – www.bib.sdu.dk 

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt tilgængeligt bibliotek, der primært fungerer 
som videncenter for studerende og ansatte på SDU. 

Hvad har du adgang til? 
Syddansk Universitetsbibliotek har afdelinger i Odense, Sønderborg, Esbjerg, Kolding og 
Slagelse og giver adgang til bøger, tidsskrifter, aviser og mikrofilm og en lang række 
elektroniske ressourcer. Biblioteket har i alt ca. 1,5 mio. bind og giver adgang til mere end 
200.000 elektroniske tidsskrifter, 550.000 e-bøger og en lang række online databaser. 
Brugen af databaser er kun til studiebrug. Samlingerne dækker primært de områder, der 
forskes og undervises i ved Syddansk Universitet, men stort set alle fag er repræsenteret i 
bibliotekets samlinger. Desuden kan trykte materialer, som ikke haves, normalt skaffes ude 
fra.  

Du er allerede oprettet som låner 
Du er automatisk oprettet som låner, og du kan med dit SDU-login bestille og downloade 
bibliotekets materialer og e-ressourcer via søgeboksen på bibliotekets hjemmeside. Det 
betyder, at du i betydelig grad kan finde og benytte bibliotekets ressourcer fra din 
hjemmearbejdsplads med dit SDU-login.  

Hvad kan du få hjælp til – og hvordan? 
Biblioteket tilbyder en lang række services til dig som studerende. Via MitSDU og via 
bibliotekets hjemmeside er der adgang til en række vejledninger, der kan hjælpe dig i 
forskellige studierelevante sammenhænge, og biblioteket tilbyder mange forskellige kurser, 
hvor du bl.a. rådgives om informationssøgning i forskellige sammenhænge, se kurserne på 
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events. Har du konkrete spørgsmål, kan du 
inden for normal åbningstid kontakte bibliotekets informationssal (6550 2622). Har du brug 
for hjælp i forbindelse med litteratursøgning til projekter og opgaver, kan du booke en 
informationsspecialist. Her skal du bruge formularen 
http://www.sdu.dk/bibliotek/kontakt/book+en+bibliotekar. Biblioteket kan også kontaktes 
på sdub@bib.sdu.dk og tlf. 6550 2611. 
 
Find mere information om biblioteket på vores hjemmeside www.bib.sdu.dk. 

http://www.bib.sdu.dk/
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events
http://www.sdu.dk/bibliotek/kontakt/book+en+bibliotekar
mailto:sdub@bib.sdu.dk
http://www.bib.sdu.dk/
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6.2 Aarhus University Library – http://library.au.dk/ 

Aarhus University Library er en del af Det Kgl. Bibliotek og består af Det Kgl. Bibliotek-Aarhus 
samt bibliotekerne på Aarhus Universitet. AU Library betjener ca. 45.000 studerende og 
11.500 ansatte ved universitetet. Den geografiske spredning er stor – fra Herning til Køben-
havn – og bibliotekerne satser derfor meget på omlægning fra trykte bøger og tidsskrifter til 
elektroniske udgaver, som kan anvendes, uanset hvor man fysisk befinder sig.  
AU Library stiller ca. 100.000 elektroniske tidsskrifter, ca. 410.000 elektroniske bøger og et 
stort antal fagspecifikke databaser til rådighed for brugerne inden for alle fag. 

For at få fuld adgang til de elektroniske ressourcer og databaser, skal du oprette dig på AU 
Library’s hjemmeside (http://library.au.dk) som privat bruger under ”Bliv bruger”. Send sam-
tidig en mail til e-ressourcer.aarhus@kb.dk, hvor du skriver, at du er studerende på Master i 
offentlig ledelse og gerne vil have din lånerstatus opgraderet.  

Efter nogle dage vil du være opgraderet fra privat bruger til studerende og dermed have ad-
gang til en lang række ydelser og ressourcer. Får du brug for hjælp ved låneroprettelse, kon-
takt da e-ressourcer.aarhus@kb.dk. 

Betjening og lån  
Når du er oprettet som biblioteksbruger, har du mulighed for at benytte alle biblioteker 
under AU Library. Det kan være en fordel for dig at benytte biblioteket på Bartholins Allé 
http://library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle/, der dækker fagene Statskundskab, 
Jura og Psykologi.  

Du vil på masteruddannelsen få et tilbud om introduktion til informationssøgning (1 time), 
og i forbindelse med masteropgaven vil der være mulighed for en 2-timers workshop med 
oplæg og søgning på eget emne i tidsskriftsdatabaser (efter aftale og ved min. 3 deltagere). 
Disse kurser varetages af biblioteket på Bartholins Allé.  
Kontakt Mette Ahlers Marino på mama@kb.dk.  

På AU Librarys hjemmeside kan du få mere info om det enkelte bibliotek: 
http://library.au.dk/betjeningsstederne/. 

6.3 Boghandel  

Studenterboghandelen på Campus i Odense har som hovedformål at drive boghandel for de 
studerende og ansatte på Syddansk Universitet. I forbindelse med Master i offentlig ledelse 
vil Studenterboghandelen på Syddansk Universitet være den primære boghandel, hvor du 
som studerende kan forvente at finde den relevante litteratur, kompendier m.v. 
 
Ved kontakt til Studenterboghandelen kan du få tilsendt litteratur til dit/dine fag. Vores 
kontaktperson i Studenterboghandelen er Susanne Jensen, og hun kan kontaktes således: 
tlf. 6550 1703, e-mail: susanne@boghandel.sdu.dk. Susanne er en travl person især omkring 
studiestart, så det er oftest nemmest at komme i kontakt med hende pr. mail. 
 
Studerende får 10 % studierabat på al obligatorisk litteratur. 

http://library.au.dk/
http://library.au.dk/
mailto:e-ressourcer.aarhus@kb.dk
mailto:e-ressourcer.aarhus@kb.dk
http://library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle/
mailto:mama@kb.dk
http://library.au.dk/betjeningsstederne/
mailto:susanne@boghandel.sdu.dk
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Når der i læseplanerne nævnes kompendier, kan disse kun købes gennem Studenterbog-
handelen: https://studenterboghandel.dk/  

6.4 Bybusser 

Buslinje, der kører til Syddansk Universitet: 
http://www.bybussen.dk/ (vælg Køreplaner, By- og lokalbusser og Odense). Linje 40-44 
kører fra Odense Banegårdcenter direkte til Syddansk Universitet. Se her 
 
Buslinjer, der kører til Aarhus Universitet (Campus Fuglesangs Allé): www.midttrafik.dk/ 
(vælg Køreplaner, Bybusser, Aarhus). Linje 3A og 14 direkte fra Banegårdspladsen. 
 

6.5 IT-faciliteter i Odense 

Der er adgang til det trådløse netværk EDUROAM på Syddansk Universitet. For at kunne log-
ge på det trådløse netværk skal du bruge din fulde studenter-e-mailadresse og adgangskode, 
som du har fået ved optagelse på uddannelsen. 
Vejledning til EDUROAM findes på hjemmesiden her.  
Fejlmelding:  
Hvis du har installeret EDUROAM, men netværket ikke virker, eller du ikke kan logge på: 
Kontakt SFEO servicedesk@sdu.dk eller tlf. 6550 3500.  
Hvis du ikke kan installere programmerne på din pc/mac; kontakt din egen virksomheds IT-
afdeling/IT-ansvarlige.  
Generel information om IT for studerende findes her.  
 

6.6. IT-faciliteter i Aarhus 

Der er adgang til det trådløse netværk EDUROAM på Aarhus Universitet. EDUROAM er den 
sikre og krypterede trådløse internetadgang for ansatte såvel som studerende og gæster. Da 
du som FMOL-studerende er indskrevet på SDU, er du i forhold til netadgangen på AU i 
teknisk forstand besøgende eller gæst. For at logge på netværket skal du bruge din fulde 
studenter-e-mailadresse (som brugernavn) og den adgangskode, du har modtaget med dit 
optagelsesbrev til det enkelte fag fra SDU Efteruddannelse. 
Du kan læse vejledningen i, hvordan du forbinder din computer til EDUROAM og andre tråd-
løse tjenester på: http://wifi.sdu.dk/. 
Ved brug af EDUROAM-netværket skal der kun logges på første gang, det bruges; operativ-
systemet husker selv brugernavnet og adgangskoden. 
Du kan koble dig på EDUROAM på Aarhus Universitet på samme måde som på SDU. 
Hvis netværket ikke virker, eller du ikke kan logge på, kontakt da AU IT, BSS på bss.it@au.dk 

eller tlf. 8715 0933 (Fuglesangs Allé 4, bygning 2628/M, lokale M21). 
Alternativt kan du skrive til servicedesk@sdu.dk eller ringe til tlf. 6550 3500 for at kontakte 
IT-support på SDU. 
  

6.7 Kantine i Odense 

Kantine 2 (Delidepotet) og 4 (Colour kitchen) findes på Gydehutten; den lange, brede gang 
gennem universitetet. Åbningstider kantine 2: mandag-torsdag kl. 7.45-19.00, fredag kl. 
7.45-18.00 og lørdag lukket. Åbningstider kantine 4: mandag-torsdag kl. 7.45-16.00, fredag 
kl. 7.45-13.30 og lørdag kl. 9.00-13.30. 

https://studenterboghandel.dk/
http://www.bybussen.dk/
https://www.fynbus.dk/find-din-rejse/rute,40
http://www.midttrafik.dk/
http://wifi.sdu.dk/
mailto:servicedesk@sdu.dk
http://sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/It.aspx
http://wifi.sdu.dk/
mailto:bss.it@au.dk
mailto:servicedesk@sdu.dk
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På Gydehutten ligger også Starbucks. Åbningstider: mandag-fredag kl. 7.45-16.30, lørdag er 
der lukket. 
Der er i undervisningsområderne opstillet automater med kolde og varme drikke samt 
diverse søde sager. 
Både i Odense og Aarhus vil der, inden undervisningen begynder i det enkelte fag, være 
stillet kaffe/te/isvand og frugt frem til en god start. Der er rundstykker/boller til fag, der 
begynder om morgenen eller formiddagen, og kage til de fag, der begynder over middag.  
Derudover vil der være en sandwich kl. 12.00 til fag, der strækker sig over middag, og kl. 
17.00 til fag, der strækker sig til kl. 19.00. I Odense bliver sandwichen kl. 12.00 serveret i 
Loungen. 

6.8. Kantine i Aarhus 

Kantinen Caf’Inn findes i bunden af S-bygningen (bygning 2610), Fuglesangs Allé 4, 8210 
Aarhus V. 
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 7.45-19.45, fredag kl. 7.45-15.15, lørdag lukket. Det er dog 
muligt på forhånd at bestille sandwich til om lørdagen ved henvendelse på 5159 6969. 
Se også http://studenterlauget.dk/cafinn/  
 
I Universitetsparken findes bl.a.: 
Aarhus BSS Kantine i bygning 1321 (over for Institut for Statskundskab) 
Bartholins Allé 8, 8000 Aarhus C. 
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 7.30-15.00, fredag kl. 7.30-14.30, lørdag lukket. 
https://torvekoekken.dk/kantineordning/kantinen-bss 

 
Matematisk Kantine, Ny Munkegade 116, Bygning 1530, 8000 Aarhus C. 
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 (og kl. 17.00-20.30 ifm. Folkeuniversitetet), 
fredag kl. 8.00-15.30. 
Enkelte lørdage vil der være åbent, se venligst www.matkant.dk  
 
Dale’s Café, Dale T. Mortensen Building (bygning 1650) 
Høegh-Guldbergs Gade 4, 8000 Aarhus C. 
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9.00-16.00, fredag kl. 9.00-19.00, lørdag 10.00-15.00. 
http://www.studenterhusfonden.dk/dale's-café/opening-hourscontact.aspx 

 
Både i Odense og Aarhus vil der, inden undervisningen begynder i det enkelte fag, være 
stillet kaffe/te/isvand og frugt frem til en god start. Der er rundstykker/boller til fag, der 
begynder om morgenen eller formiddagen, og kage til de fag, der begynder over middag.  
Derudover vil der være en sandwich kl. 12.00 til fag, der strækker sig over middag, og kl. 
17.00 til fag, der strækker sig til kl. 19.00. 
 

6.9 Kontantautomater 

I Odense henvises til nærmeste kontantautomat i Rosengårdscenteret. 
I Aarhus kan kantinen Caf’Inn i begrænset omfang agere bank, og der er også mulighed for at 
hæve penge på Studenterlaugets kontor i bygning 2634 (plan 1) i deres åbningstid 
(www.studenterlauget.dk). 
 

http://studenterlauget.dk/cafinn/
https://torvekoekken.dk/kantineordning/kantinen-bss
http://www.matkant.dk/
http://www.studenterhusfonden.dk/dale's-café/opening-hourscontact.aspx
http://www.studenterlauget.dk/
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6.10 Kort 

På SDU’s hjemmeside, www.sdu.dk, kan du finde forskellige kort, der viser alt lige fra kør-
selsvejledninger over parkeringspladser/indgange til undervisningslokaler og kontorfunk-
tioner. Du finder dem ved at klikke på ”Søg” – og derefter vejviser. 
 
Tilsvarende finder du kort over Aarhus Universitet, hvor du bl.a. kan søge efter bygnings-
nummer under Find lokalitet her: http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ 
 

6.11 Ny Viden og Omnibus 

http://www.sdu.dk/Nyheder/NyViden/AbonnementNyViden  
Ny Viden er Syddansk Universitets officielle blad, der udkommer 12 gange årligt. På oven-
nævnte adresse kan du tegne et gratis abonnement, eller du kan tage et gratis eksemplar på 
Gydehutten, som er den brede gang tværs gennem universitetets bygning. 
 
Aarhus Universitets magasin for studerende og ansatte, Omnibus, udkommer løbende, og du 
kan finde det på http://omnibus.au.dk/.  
 

6.12 Overnatning i Odense 

Forslag: www.visitodense.com/ 
Hvis du har brug for overnatningsmuligheder i Odense, når du deltager i undervisningen, er 
der mulighed for at gøre brug af SDU’s boligformidling, der hvert år forhandler sig frem til 
specielle rabataftaler hos hoteller, B&B m.v. Kontakt Søren Ulbjerg Sørensen på SDU’s bolig-
formidling på mail: bolig@sdu.dk. Mailen skal, ud over personlige data, indeholde oplysning 
om dato samt ankomst- og afrejsetid, og hvilket hotel eller prisklasse der ønskes.  

6.13 Overnatning i Aarhus 

Der er ikke særlige rabatordninger i Aarhus. Se derfor bl.a.: www.visitaarhus.com. 

6.14 Parkering i Odense 

Bagest i denne folder er der en oversigt over relevante p-pladser ved begge universiteter. 
 
Undervisningen i Odense foregår på Campusvej 55, hvor der er flere parkeringsmuligheder: 
P1 og P2 ligger øst for universitetet og nås ved at dreje til venstre, umiddelbart efter at man 
er drejet ind ad Campusvej.  
P6-P8 og V1-V6 kan man køre direkte ind til fra Munkebjergvej. Se kort. 

6.15 Parkering i Aarhus 

Inden hvert semester får I tilsendt et link på jeres studentermail, så I kan oprette en 
parkeringstilladelse, der giver adgang til Aarhus Universitets medarbejderparkeringspladser.  
Med tilladelsen kan I benytte medarbejderparkeringspladserne på dage, hvor I har 
undervisningsaktiviteter på AU. De øvrige P-pladser er begrænset til 4 timers parkering. 
Tilladelsen er gyldig i den periode, der oplyses, når oprettelsen bekræftes.  
Følgende parkeringspladser er omfattet af medarbejderparkering:  
Fuglesangs Allé 
Universitetsparken. 
 

http://www.sdu.dk/
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/
http://www.sdu.dk/Nyheder/NyViden/AbonnementNyViden
http://omnibus.au.dk/
http://www.visitodense.com/
mailto:bolig@sdu.dk
http://www.visitaarhus.com/
https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/odense/p-regler_campusvej
https://auinstallation40.cs.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/Aarhus_BSS_medarbejderparkering.jpg
https://auinstallation40.cs.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/Parken_medarbejderparkering.jpg
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Ved bygning 2610/S-bygningen, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. er der f.eks. parkering i 
kælderen under S-bygningen med indkørsel fra Vestre Ringgade (i sydgående retning). Med 
indkørsel fra Fuglesangs Allé er der desuden adgang til en parkeringsplads mellem bygning 
2636/U og bygning 2640/R (se parkeringskortet). P-kælderen under bygning 2610 er åben 
indtil kl. 23. 
 

6.16 Studiekort 

Alle studerende skal selv bestille et studiekort ved optagelse på uddannelsen. Se 1.1 
Studenterportal. På studiekortet er tillige påført et eksamensnummer, som skal skrives på 
opgavebesvarelserne ved de fleste skriftlige eksaminer, da skriftlige eksaminer inden for det 
Samfundsvidenskabelige hovedområde på Syddansk Universitet så vidt muligt er anonyme.  
Oplys derfor ikke dit eksamensnummer i andre sammenhænge.  
Medbring altid dit studiekort ved mundtlig eksamen. 
 
På Syddansk Universitet  
Ved semesterstart bliver der indsat, kvit og frit, 250 SDU$ på dit kort, som kan anvendes ved 
alle SDU’s printere og multifunktionsmaskiner. Se 6.5 IT-faciliteter i Odense. 
Studiekortet er legitimationskort ved ophold på SDU og er ligeledes dit adgangskort til 
universitetets bygning i Odense 
Derudover er det 
 - lånerkort til SDUs bibliotek, også bibliotek.dk (foran studienr. tilføjes ”5”) 
- adgang til print/kopiering på SDU 
- ID-kort ved mundtlig eksamen 
- adgangskort til Loungen  
 
Mister du dit studiekort, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt retter henvendelse til 
ResQ (tlf. 6550 8888 eller e-mail 8888@sdu.dk), som så kan spærre kortet og sende dig et 
nyt. 
 
På Aarhus Universitet 
Studerende, der skal følge fag på Aarhus Universitet, får ikke brug for adgangskort, da 
bygningerne er åbne, når undervisningen finder sted. 
 

6.17 Vægter/assistance ”uden for åbningstid” 

I Odense 
Mandag-fredag (efter kl. 15.00) og lørdage kan vægter tilkaldes på tlf. 6550 8888.  
 
I Aarhus 
Skal man kontakte Ida Warburg. Ellers kan pedellen for S-bygningen træffes på tlf. 8716 
4113. 

6.18 Årsfest 

Den sidste fredag i oktober holder Syddansk Universitet årsfest på campus Odense. Festens 
officielle del finder sted om eftermiddagen og indeholder blandt andet rektors tale, promo-
vering af doktorer, æresdoktorer mm., festforelæsning samt forskellige underholdende ind-
slag. Foruden alle medarbejdere og studerende på universitetet har inviterede gæster, sam-
arbejdspartnere, repræsentanter fra andre lokale institutioner o.l. lejlighed til at deltage. 

mailto:8888@sdu.dk
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Senere er der spisning i kantinerne og på Gydehutten. Flere steder på campus spiller levende 
musik op til dans. 
Alle studerende på Master i offentlig ledelse kan deltage i årsfesten – uanset hvilken by du 
læser i. 

7. Administration og vejledning 

7.1 Sekretariaternes åbningstider og tilgængelighed 

Undervejs i dit studium vil du måske få brug for at komme forbi eller i kontakt med Master-
sekretariatet, som er ansvarlig for afvikling af al undervisning og eksamen og for information 
herom. Det er her hold- og eksamenstilmelding registreres, og henvendelser til studienævn-
et sker. Mastersekretariatet kan tillige være behjælpeligt med råd og vejledning og er såle-
des et meget centralt sted for al kontakt. Du kan altid kontakte Mastersekretariatet, uanset 
om du følger fag i Odense eller Aarhus. 
 
Eftersom Syddansk Universitet har den primære administration af uddannelsen, vil du altid 
kunne kontakte Helle Bach Soltau på Mastersekretariatet (se nedenfor pkt. 7.2 for kontakt-
data). Når du er på Aarhus Universitet, kan du kontakte Ida Warburg, som er den lokale 
ankerperson i Aarhus for Master i offentlig ledelse. Idas kontaktdata finder du nedenfor (pkt. 
7.2).  

7.2 Vejledende åbningstider 

I Odense er sekretariatets åbningstider: mandag til fredag 9.00-15.00.  
Lørdage, hvor der er undervisning eller eksamen, 8.00-13.00. Studentermedhjælperen kan 
træffes på tlf. 6011 3327. 
Helle Bach Soltau, tlf. 6550 4320, e-mail: hbs@sam.sdu.dk 
 
I Aarhus er sekretariatets åbningstider: mandag til fredag 10.00-14.00.  
Ida Warburg, tlf. 8716 5632, e-mail: warburg@ps.au.dk  

7.3 Studieledelse 

Lektor Mads Bøge Kristiansen er studieleder på Master i offentlig ledelse og ansat på Institut 
for Statskundskab, Syddansk Universitet.  
I Aarhus er den uddannelsesansvarlige lektor Anne Mette Kjeldsen fra Institut for Statskund-
skab, Aarhus Universitet. 
De er begge to centrale for uddannelsens indhold og lokale koordinering.  
 

8. Studieforløb og gode råd 

8.1 Studieforløb  

Hele januar og juni er de normale eksamensmåneder. Der vil blive lagt en eksamensplan og 
meldt ud på hjemmesiden i god tid, før eksamen afholdes. 
 

8.2 Aflevering af skriftlige opgaver og masterprojekt 

Mastersekretariatet fastsætter hvert år afleveringsfrister - og alle afleveringer sker elektro-
nisk via blackboard. 
 

mailto:hbs@sam.sdu.dk
mailto:warburg@ps.au.dk
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8.3 Praktiske oplysninger vedr. masterprojekt 

Det anbefales, at du allerede inden det første møde med din vejleder har sat dig ind i det 
valgte emnes overordnede problemstillinger, og at du i en vis udstrækning har gjort dig be-
kendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at 
formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition. Din vej-
leder vil ofte – ud fra dine udkast – kunne give dig relevante forslag til ændringer og/eller 
tilføjelser samt henvisninger til litteratur, men det er først og fremmest dig selv, der skal 
være den aktive part.  
 
Efter det første møde skulle du være i stand til på egen hånd at gå i gang med litteratur-
studier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. I den udstrækning, du 
støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart er i stand til at løse på egen hånd, har du 
mulighed for at rekvirere yderligere vejledningsmøder med din vejleder. Af hensyn til din 
vejleders andre arbejdsopgaver er der sat en formel begrænsning herpå, således at du i 
forbindelse med masterafhandlingen har krav på indtil 4 vejledningsmøder (det er en ret, du 
har, og ikke en pligt). Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvorledes du vil udnytte dine 
vejledningsmøder. Du skal være opmærksom på, at vejleder kan have ferie i forbindelse med 
de normale højtider, sommer og vinterferie m.m. 
 
Det er ofte hensigtsmæssigt at samle flere spørgsmål/emner sammen, inden du henvender 
dig til din vejleder. For at få så meget ud af vejledningsmøderne som muligt, anbefales det, 
at du forbereder dig grundigt til dem. Nedskriv de konkrete spørgsmål, du ønsker at få svar 
på eller at diskutere med din vejleder. Aftal eventuelt med din vejleder, at du sender en side 
eller to på forhånd. Vær også opmærksom på, at din vejleder ikke er forpligtet til at gennem-
læse og godkende større eller mindre dele af din opgave under vejledningen. Erfaringsmæs-
sigt får den studerende mest ud af vejledningen, hvis man betragter og bruger sin vejleder 
som diskussionspartner. Forvent ikke, at din vejleder fortæller dig nøjagtigt, hvad du skal 
gøre. 
 

8.4 Om bøger og læsning 

Det er en god idé så vidt muligt at have sine egne bøger og/eller kopier i stedet for at benyt-
te andres eller bibliotekets (det siger sig selv, at man ikke kan købe alle bøger, der måtte 
have interesse, og som ligger uden for pensum). Dette også fordi, at det er en god idé at 
læse aktivt ved at lave understregninger i teksten og kommentarer i margenen. 
 
Det er ofte en god idé at starte læsningen af såvel hele bøger som kapitler og artikler med at 
”bladre” sig igennem og skabe overblik (læs indholdsfortegnelser, resuméer, overskrifter 
m.v.). Dette med henblik på at skærpe læsningen omkring, hvad det er, der kommer, hvad 
tankegangen, de centrale budskaber, teoretiske indfaldsvinkler samt i det hele taget hvad 
opbygningen er. Dette er at hæve sig op over teksten, før man går i dybden med den 
egentlige læsning. 
 
Det er endvidere en god idé at tage noter om vigtige pointer eller tankegange, men ikke at 
tage så mange noter, at der bliver tale om ”små kompendier” med afskrifter (det tager for 
lang tid og skærper ikke overblikket). 
 
Understregninger, kommentarer i margenen og noter fra undervisning og læsning letter ofte 
indlæring og eksamenslæsning betydeligt. 
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Ved eksamenslæsningen gælder det igen – ved siden af at skabe indsigt i dybden – om at 
danne sig overblik, så man kan finde rundt i stoffet. Dertil kommer, at det er en god idé at 
arbejde sammen med andre om at læse til eksamen, så man kan spørge hinanden til råds, 
diskutere og ”høre” hinanden. Man læser altså ikke til eksamen ved at søge at læse pensum 
igennem så mange gange som muligt – der skal i stedet arbejdes med stoffet. 
 

8.5 Råd fra tidligere studerende 

Vi har samlet gode tips fra tidligere studerende og samlet dem til en liste over (kortfattede) 
råd, du kan tage med i betragtning efter eget valg. Vi har valgt at lade de tidligere 
studerende komme direkte til orde og de gode råd og tips kommer derfor en smule staccato 
og ucensureret til jer i form af en masse citater.  
 
Sørg for opbakning fra arbejdspladsen – involvér kolleger ved at dele ud af ny viden. Etablér 
læsegruppe, og vær ærlig og realistisk i forhold til egen indsats. Disciplin. Indstil dig på en 
stor arbejdsindsats. Skal forberede sig på at læse engelsk faglitteratur.  
 
Litteraturen er bred og mangfoldig, og dette skal der bruges meget tid på at sætte sig ind i. 
Mød op til ALLE forelæsninger. Vær forberedt på stærkt stigende arbejdspres. Prioritér stof-
fet. Vær seriøst arbejdende fra starten. Hav klokkerene aftaler med din arbejdsplads om 
fravær både til studiedage og dage på universitetet. Sørg for at have accept hos ægtefælle/ 
sambo før start. Forbered dit bagland, familie, arbejdsplads på, at du til tider kun er fysisk til 
stede. 
 
Interessér dig forud for videnskabsteori. Sæt pensum i relation til egen hverdag – og nyd 
turen. Undgå negativ kritisk holdning til studiet. Brug noterne flittigt. Tro ikke, du får tid til at 
nå det forsømte. 
 
Hav engelskkundskaber i orden. Lad være at læse alt. Kom ind i en gruppesammenhæng, 
hvor kemien passer. Læs selektivt (skim om nødvendigt). Tab ikke overblikket. Lær teorien, 
men bevar praktisk fornuft. Gør det kun, hvis du virkelig har lyst. Fravær koster. Vær 
disciplineret i din læsning. Hjælp hinanden – det er ikke en konkurrence.  
 
Læs løbende, helst dagligt og mere i fri-weekends. Indlær gode studieteknikker. Dyrk sport. 
 
Og glæd dig – det bliver en god rejse! 
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Aarhus Universitet, Campus Fuglesangs Allé 
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. 

FMOL’s undervisning foregår oftest i bygning 2610 (S). 
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Kort over centrale dele af Aarhus Universitet 
Find bygning her: http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ 

 
 

 

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/
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Kort over tilkørsel til P-pladser/SDU, Odense 

 
   

 
 


