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HD-Studienævnet 
 
 
 
 
Dagsorden til møde i HD-Studienævnet 
Onsdag den 12. februar 08.30 – 10.30 
Bygning 2631 lokale K104 

 

Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen, studenterrepræsentant Isabella Møller samt studie-
nævnssupporter Christine Haahr Frederiksen (referent). 
 

  

Dagsorden 

Forplejning: Der serveres rundstykker, kaffe og the. 

 

 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Konstituering af studienævnet 
 

 Valg af formand og næstformand  

 Mødeplan for forårssemestret er udsendt til medlemmerne på for-
hånd. Datoerne er den 27. marts og 13. maj.  

 
Standardforretningsordenen for studienævn kan tilgås her. 
 

3. Status vedrørende Marketing Management  
 
Som en integreret del af drøftelsen af status vedrørende den nye speciali-
sering ønskes der en principiel drøftelse af ønsket om progression mellem 
fag på en specialiseringens 2 første semestre. 
 
Dette da der i forbindelse med fremsendelsen af bemærkninger til kursus-
beskrivelserne på specialiseringen er blevet påpeget, at progression og 
derved bindinger mellem fag ”udfordrer” ønsket om at udbyde valg- og en-
keltfag. 
 
”Status vedrørende Marketing Management” er vedlagt. 
 

4. Status vedrørende ny studieordning og studieordningsændringer  
 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
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Som en integreret del af drøftelsen ønskes en stillingtagen til hvilke kurser 
bestående af mindst 15 ECTS-point, som skal konstituere en ”HD uden spe-
cialisering”. 
 
Udkast til nye studieordninger for HD1 og HD2 er vedlagt.  
 

5.  Undervisningsevaluering E2019 til drøftelse  
 
Alle kurser evalueres ved slutningen af et kursusforløb, som sker på grund-
lag af et digitalt spørgeskema. Spørgeskemaet på Aarhus BSS rummer 
nogle fælles obligatoriske spørgsmål. Derudover kan underviser/studie-
nævn/studieledere m.fl. tilføje supplerende spørgsmål. Undervisningseva-
lueringen er dels et værktøj til at kvalitetssikre undervisningen, dels et ud-
viklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, 
hvad der bedst understøtter de studerendes læring.  
 
De aggregerede rapporter er vedlagt. Bemærk, at de i år har et nyt format, 
hvor de blandt andet er inddelt efter specialisering.  
 

6. Optagelsestal for F2020 
 
Oversigt over optagelsestallene er vedlagt.  
 

7.  Orientering siden sidst 
   

8. Eventuelt 
 

9. Næste møde  
 
Næste møde afholdes fredag den 27. marts kl. 13.30-15.30. 
 

 


