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HD Studienævnet 
 
 
 

Dagsorden 

Dagsorden til det konstituerende møde i HD Studienævnet 
Fredag den 8. februar 08.00 – 10.00 
Bygning 2631 lokale K104 
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen, studenterrepræsentant Isabella Møller samt Peder 
Østergaard (gæst under behandlingen af punkt 2) studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent)  
 
Forplejning: Der serveres morgenkomplet og kaffe/thé 
 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Fremtidig HD 1. del 
 
Peder Østergaard deltager i en arbejdsgruppe i regi af HD fællesudvalget, der har 
til opgave at udarbejde et konkret oplæg til indhold og struktur for HD 1. del. 
Peder Østergaard orienterer om status for arbejdet. 
 

3.  Konstituering af studienævnet  
 

- Velkommen til Isabella Møller 
- Orientering om studienævnets arbejde 
- Tavshedspligt 
- Valg af formand og næstformand  
- Mødeplan for forårssemestret er udsendt til medlemmerne på forhånd 

 
Standardforretningsordenen for studienævn kan tilgås her. 
 

4. Status vedr. ny studieordning og studieordningsændringer 
 
Prodekan for uddannelse godkender årligt, og på vegne af dekanen, nye 
studieordninger og studieordningsændringer, med henblik på ikrafttræden pr. 1. 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
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september i godkendelsesåret. Studienævnet fremsender dokumentation for den 
nye studieordning eller de ønskede studieordningsændringer efter behandling i 
studienævnet. Materialet ledsages en kort præsentation af den fremsendte 
dokumentation samt eventuelle opmærksomhedspunkter med relevans for 
prodekanens godkendelse. 
 
Med reference til en tidligere drøftelse af mulighederne for at realisere større 
valgmulighed ift. sammensætningen af indholdet på en HD 2. del, har CBS måttet 
erkende, at det ikke er realistisk at lave omfattende ændringer af studieordningen 
på HD 2. del så hurtigt, at det kan have effekt pr. september 2019. Derfor laves der 
for nuværende ikke de store ændringer til studiestarten den 1. september 2019.  
 
Der er imidlertid forslag om et antal mindre ændringer i dokumentstudieordning-
en. Studieordningen for HD 1. del kan tilgås her og studieordningen for HD 2. del  
kan tilgås her. 
 
Merit – præcisering af merit for valgfag 
3.2 Merit og fleksibilitet  
Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse 
kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for 
uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Afgørelsen træffes 
på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte 
uddannelseselementer. 
 
Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt vi skal kræve en faglig forskellighed i de 
studerendes valg af valgfag – den konkrete baggrund for drøftelsen er den 
situation, hvor en studerende med udgangspunkt i samme fag, søger merit for 2 
valgfag. 
 
Evt. ændring af den automatiske tilmelding til reeksamen, således studerende 
fremover selv aktivt skal tilmelde sig reeksamen  
HD 1 del og HD 2. del 3.3 Til- og afmelding af prøver  
Når man har tilmeldt sig et fagmodul, er man automatisk tilmeldt ordinær 
eksamen i den pågældende prøve. Hvis prøven ikke bestås ved den ordinære 
eksamen, bliver man automatisk tilmeldt andet eksamensforsøg, som er placeret i 
forlængelse af den ordinære eksamen. 
 
Ændring påtænkes at træde i kraft fra sommeroptaget 2019. 
 
Fravær på seminarrække HD 2. del – muligheden for opponentindlæg ved fravær 
(ud over udlandsophold) kan med fordel udfoldes 
HD 2. del - 3.3 Til- og afmelding af prøver  
Seminar 
Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Studielederen kan i særlige tilfælde, 
hvor den studerende opholder sig i udlandet i forbindelse med sit arbejde, 
dispensere fra kravet om tilstedeværelse. I givet fald erstattes tilstedeværelsen 
med 6 opponentindlæg, der indgår i bedømmelsen af seminarrækken. 
 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=10730&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=11327&sprog=da
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Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt antallet på 6 opponentindlæg er det rigtige og 
tilsvarende hvorvidt det alene i forhold til ophold i udlandet er muligt at 
”kompensere fravær med at ekstra antal opponentindlæg”. 
 
Omfangsangivelse ifm. skriftlige stedprøver og skriftlige hjemmeopgaver – 
konsekvensen er faldet ud af HD 2. del studieordningen 
HD 1. del - 3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:  
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte 
uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 
typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og 
noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige 
afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke 
antages til bedømmelse. 
 
HD 2. del - 3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:  
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte 
uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 
typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og 
noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
 
Problemformulering – fra ny til ændret problemformulering samt redegørelse 
for ændring 
HD 1. del 3.9 Omprøver 
For afsluttende projekt gælder, at studerende, som ikke afleverer eller opnår 
bedømmelsen 00 eller derunder, får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse på 
baggrund af en ny, godkendt problemformulering inden for et af instituttet fastsat 
frist. 
 
HD 2. del 3.9 Omprøver  
For afhandling gælder, at studerende, som ikke afleverer eller opnår bedømmelsen 
00 eller derunder, får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse på baggrund af en 
ny, godkendt problemformulering inden for en af instituttet fastsat frist. 
 
Der er ifm. den samme problemstilling på dagstudierne besluttet, at den 
studerende, som ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen for 1. 
forsøg skal ændre sin problemformulering. Den studerende skal redegøre for, 
hvordan den ændrede problemformulering er forskellig fra den 
problemformulering, der blev arbejdet med i forbindelse med 1. forsøg. Dette skal 
dokumenteres ved underskrift af vejleder. Dokumentationen skal vedlægges som 
bilag til selve afhandlingen, som en del af formkravene for afhandlingen. På den 
måde er det tydeligt for både vejleder og censor, hvordan problemformuleringen 
er ændret. Vedlægges bilaget ikke afvises afhandlingen, hvilket medfører, at der 
ikke skal foretages en bedømmelse af afhandlingen, og den studerende bruger et 
prøveforsøg. Samme procedure vil være gældende ved 3. forsøg, hvis den 
studerende ikke har afleveret inden for tidsfristen for andet forsøg, samt for 
studerende, der er dumpet deres 1. og evt. 2. forsøg. 
 
Er der behov for en tilsvarende opstramning i HD-regi? 
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Tilføjelse af en beskrivelse af valgfagene på HD 1. del  
2. Uddannelsens struktur.  
Valgfag 
Valgfag repræsenterer 10 ECTS. Studerende må frit vælge mellem de valgfag, der 
udbydes i Aarhus og Herning i tilknytning til HD 1. del. Der skal være et minimum 
antal studerende tilmeldt det enkelte valgfag for at valgfaget gennemføres. 
Studerende må også vælge valgfag udbudt af andre institutter eller universiteter, 
såfremt valgfagene er relevante for HD 1. del og er forhåndsgodkendt af HD 
studienævnet.  
 
Detaljerede kursusbeskrivelser for valgfag, der udbydes på HD 1. del offentliggøres 
i kursuskataloget for et semester ad gangen. Kursuskataloget kan tilgås på 
studieportalen for HD. 
 

5.  Undervisningsevaluering E2018 til drøftelse  
 
Alle kurser evalueres ved slutningen af et kursusforløb, som sker på grundlag af et 
digitalt spørgeskema. Spørgeskemaet på Aarhus BSS rummer nogle fælles 
obligatoriske spørgsmål. Derudover kan underviser/studienævn/studieledere m.fl. 
tilføje supplerende spørgsmål. Undervisningsevalueringen er dels et værktøj til at 
kvalitetssikre undervisningen, dels et udviklingsværktøj for undervisere, der øger 
fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes 
læring.  
 
Den aggregerede rapporter er vedlagt. Der eftersendes et supplerende bilag. 
 

6. 
 

Optagelsestal for foråret 2019 
 
Oversigt over optagelsestallene er vedlagt.  
 
Der skal knyttes den kommentar til optagelsestallene, at der er 55 fagtilmeldinger, 
der er blevet trukket tilbage eller afmeldt (fx 10 på Samfundsøkonomi (A)). Der er 
kun givet 5 reelle afslag på HD i F19.  
 

7. Orientering siden sidst 
 

8. Eventuelt 
 

9. Næste møde  
 
Det næste møde afvikles onsdag den 27. marts 2019 fra 13.00 til 15.00 
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