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HD Studienævnet Dagsorden 

Dagsorden til møde i HD-Studienævnet 
Torsdag den 2. maj 08.30 – 10.30 
Bygning 2631 lokale K104 
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Hen-
schel, Finn Schøler og Jan Laursen og studenterrepræsentant Isabella Møller samt studienævns-
supporter Christine Haahr Frederiksen (referent). 

 
Forplejning: Der serveres morgenkomplet og kaffe/the/vand. 
 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Årlig statusmøde 2019 (der afvikles den 22. maj fra 13.00 til 15.00) 
 
Kvaliteten af HD-uddannelsen adresseres på et årligt statusmøde, som har til for-
mål at følge den løbende udvikling af studiet. Grundlaget for drøftelserne er en 
datarapport baseret på fastsatte indikatorer med dertil hørende grænseværdier, 
som udgør grundlaget for den dialog og opfølgning, som skal sikre kvaliteten i HD-
uddannelsen. Resultatet af det årlige statusmøde er dels et referat og dels en 
handleplan med opfølgningspunkter, som der arbejdes videre med i regi af studie-
nævnet. 
 
Handleplanen for 2018 er vedlagt til orientering. 
 
Sagsfremstilling, minidatapakkerapport, sammenligning af indikatorer for 2018-
2019 samt studielederberetning er også vedlagt til drøftelse.  
 

3. Indledende drøftelse af muligheden for at afvikle seminarforløbet 2 gange på 
samme semester på HD(REGN) 
 
Det er tanken, at man vil udbyde seminarforløbet med start så tidligt i august som 
de praktiske forhold tillader samtidig med, at man også afvikler det ordinære for-
løb. 
”August-forløbet” er tiltænkt de studerende, som påregner at gennemføre 2. dels-
studiet på 1½ år, hvorfor det særlige seminarforløb giver muligheden for at af-
slutte seminaret inden den studerende for alvor intensiverer arbejdet med af-
handlingen. 
 

4. Orientering siden sidst 
 

5. Eventuelt 
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6. Næste møde  
 
Mødeplan for efteråret 2019 er under udarbejdelse. 
 

 

 


