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HD Studienævnet Dagsorden 

Dagsorden til møde i HD-Studienævnet 
Fredag den 20. september 08.30 – 10.30 
Bygning 2631 lokale K104 
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen, Peder Østergaard (deltager under punkt 2) studen-
terrepræsentant Isabella Møller, Line Krog Heltoft og Mustapha Ali El-Ahmad (Aarhus BSS 
IT-Support, deltager under punkt 4) samt studienævnssupporter Christine Haahr Frederik-
sen (referent). 
 
Forplejning: Der serveres rundstykker og kaffe/the/vand. 

  

Dagsorden 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Drøftelse af struktur for HD 1. del (Peder Østergaard deltager i dette 
punkt) 
 
”Bilag til punkt 2 Forslag til ny struktur på HD 1. del” er vedlagt. 
 

3. Drøftelse af proces og struktur for HD 2. del 
 
”Bilag til punkt 3 Proces vedrørende ny struktur på HD 2. del” er vedlagt. 
 

4. Drøftelse af undervisningsevaluering og kort præsentation af Power-BI (i 
præsentationen deltager Line og Mustapha fra Aarhus BSS IT-support) 
 
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.   
 
Den aggregerede rapport er vedlagt. 
 

5.  Kursusbeskrivelser for E2020 til godkendelse 
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Alle kurser på Aarhus BSS publiceres i kursuskataloget. Beskrivelser af nye 
kurser samt ændringer/opdateringer til eksisterende kurser indkaldes og 
publiceres to gange årligt. Indkaldelsen og den efterfølgende publicering 
foretages af Aarhus BSS Studier på vegne af studienævnet/studielederen, 
som godkender indholdet af kurserne. De kursusbeskrivelser for E2020, 
der skal behandles og godkendes af studienævnet, er vedlagt. 
 

- Lederen som forandringsagent (HD-O, Aarhus og Herning) 
 

6. Drøftelse af revision af fagbeskrivelser 
 
Der ønskes en drøftelse af fagbeskrivelserne for Seminar og Afhandling. 
 
Kursusbeskrivelserne er vedlagt.  
 

7. Fortsat drøftelse af muligheden for at afvikle seminarforløbet 2 gange på 
samme semester på HD-R 
 
Der er de seneste år bemærket en stigende tendens på HD-R til, at de stu-
derende ønsker at gennemføre studiet på halvandet år ved at slå 3. og 4. 
semester sammen. Dermed skriver de afhandling samtidig med seminar, 
og læringsudbyttet fra seminaret bliver derfor delvis spildt, da de ikke kan 
nå at integrere deres tilegnede viden om det at skrive en akademisk op-
gave i deres afhandling. 
 
Der ønskes en fortsat drøftelse af muligheden for gennemførelse af HD-R 
på halvandet år. Se vedlagte skrivelse fra Finn Schøler.  
 

8. Karakterfordeling Aarhus og Herning – ”Skatteret” 
 
På baggrund af en henvendelse fra en studerende, ønskes der en drøftelse 
af karakterfordelingen i faget ”Skatteret” for henholdsvis Aarhus og Her-
ning. 
 
”Bilag til punkt 8 Karakterfordeling Skatteret, Aarhus og Herning” er ved-
lagt. Nyeste tal fra sommereksamen 2019 eftersendes.  
 

9. Orientering siden sidst 
i. Optagelsestal på BSS og på landsplan (bilag eftersendes) 
ii. Procedure for håndtering af ansøgninger modtaget senere end 

den officielle ansøgningsfrist 
iii. Optagelse på HD 2. del uden komplet HD 1. del 

 

10. Eventuelt 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/?faculty=4
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11. Næste møde  
 
Næste møde afholdes torsdag den 14. november kl. 13.30-15.30. 
 

 


