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HD Studienævnet 

 

Dagsorden til møde i HD studienævnet  
Onsdag den 27. marts 13.00 – 15.00 
Bygning 2621 lokale B04  
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, 
Finn Schøler og Jan Laursen og studenterrepræsentant Isabella Møller samt studienævnssupporter 
Christine Haahr Frederiksen (referent)  

Dagsorden 

Forplejning: Der serveres kaffe/the/vand og dagens kage  

 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Uddannelsesjura  
 
Studienævnet har tidligere drøftet meritmulighederne for fag fra den uddannelse 
(herunder ECTS), der er adgangsgivende til HD inkl. de 2 års relevant erhvervserfa-
ring.  
 
Studienævnet har også drøftet kravet om ekstern censur, hvor det fremgår af eksa-
mensbekendtgørelsen, at ved mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point 
skal der anvendes ekstern censur. Studienævnet ønskede klarhed over, om det gæl-
der den enkelte studerende eller uddannelsen generelt. Spørgsmålet udspringer af 
en drøftelse af, om censurformen må ændres ifm. omkonvertering af skriftlige ek-
saminer til mundtlige reeksaminer.  
 
Studienævnsformanden orienterer om resultatet af en drøftelse med uddannelses-
jura.  
 

2. Velkommen til studienævnssupporter Christine – Annes afløser 
 

3.  Godkendelse af dagsorden 
 

4.  Kursusbeskrivelser for E2019 og F2020 til godkendelse 
 
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 kur-
serne.  
De kursusbeskrivelser for E 2019 og F2020, der skal behandles og godkendes af stu-
dienævnet, er vedlagt. 
 
 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/?faculty=4
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E2019:  
- Business Analysis and Valuation (HD-R, Herning) 
- Seminar (HD-R, Herning) 
- Lederen som forandringsagent (HD-O, Aarhus) 
- Afhandling (HD-F, Aarhus) 
- Anvendt markedsanalyse (HD-MM, Aarhus) 

 
F2020: 

- Virksomhedens interne og eksterne kommunikation (HD 1. del, Herning) 
- Udvidet erhvervsret (HD 1. del, Herning) 
- Digitalisering i et forretningsmæssigt perspektiv (HD 1. del, Aarhus) 
- Virksomhedens interne og eksterne kommunikation (HD 1. del, Aarhus) 
- Udvidet erhvervsret (HD) (HD 1. del, Aarhus) 
- Business Analysis and Valuation (HD-F, Aarhus)  

 

5. Principiel drøftelse af forudsætningsaktiviteter 
 
Med afsæt i kursusbeskrivelserne for Dataanalyse og Pensionsøkonomi (begge kur-
susbeskrivelser vedhæftet) ønskes en principiel diskussion af, hvordan vi beskriver 
forudsætningsaktiviteter – se også vedhæftede notat vedrørende ”Forudsætnings-
aktiviteter”. 
 

6. (Re)eksamen på baggrund af skriftlig opgave  
 
Der er en række fag på uddannelsen, hvor den mundtlige eksamen bunder i en 
skriftlig opgave, evt. udarbejdet i grupper. Hvis den studerende dumper den mundt-
lige eksamen, kan han/hun gå til en mundtlig reeksamen, på baggrund af den 
samme skriftlige opgave.  
 
Studienævnet bedes drøfte hvordan det skal håndteres, hvis der er studerende, der 
ikke afleverer den skriftlige opgave, eller ikke er en del af den skriftlige gruppeop-
gave, og derved ikke kan gå til mundtlig (re)eksamen på baggrund af denne. I visse 
tilfælde har praksis været at afleverer den studerende ikke den skriftlige opgave, 
bliver han/hun afmeldt eksamen. Den skriftlige opgave forstås dermed som et for-
udsætningskrav for at gå til eksamen, men da man ikke må afskære den studerende 
fra at gå til hurtig reeksamen er dette ikke en gangbar løsning.  
 
 

7. Behandling af karaktergennemsnit og dumpeprocenter for kurser i efteråret 2018 
 
Karakterer, inkl. karaktergennemsnit og dumpeprocenter, for kurser i efterårsseme-
stret 2018 er vedlagt.  
 

8. Status på handleplanen fra det årlige statusmøde 2018   
 
Kvaliteten af HD-uddannelsen adresseres på et årlige statusmøde, der har til formål 
at følge den løbende udvikling af studiet. Resultatet af det årlige statusmøde er dels 
et referat og dels en handleplan med opfølgningspunkter, som der arbejdes videre 
med i regi af studienævnet.  
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Handleplanen er vedlagt.  
 

9. Drøftelse af den reviderede udgave af noten vedrørende ”Større skriftlige opga-
ver” 
 
Noten er vedlagt.  
 

10. Orientering siden sidst 
 

11. Eventuelt 
 

12. Næste møde  
 
Det næste møde afvikles torsdag den 2. maj 2019 fra 08.30 til 10.30. 
 

 


