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HD-Studienævnet 
 
 
 
Dagsorden til møde i HD-Studienævnet 
Torsdag den 14. november 13.30 – 15.30 
Bygning 2631 lokale K104 

 

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

 

Dagsorden 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Kursusbeskrivelser for HD 1. del og HD-MM E2020 til godkendelse 
 
Alle kurser på Aarhus BSS publiceres i kursuskataloget. Indkaldelsen og den 
efterfølgende publicering foretages af Aarhus BSS Studier på vegne af stu-
dienævnet/studielederen, som godkender indholdet af kurserne. De kur-
susbeskrivelser for HD 1. del og HD-MM, der skal behandles og godkendes 
af studienævnet, er vedlagt. Bemærk: kursusbeskrivelser for HD-MM fag 
eftersendes. 
 
HD 1. del: 
 

- Organisation 
- Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse  
- Finansierings- og investeringsanalyser  
- Samfundsøkonomi  
- Erhvervsret  
- Dataanalyse  
- Erhvervsøkonomisk metode 
- Afsluttende projekt  

 
 

3. Drøftelse af revision af fagbeskrivelser 
 
Der ønskes en fortsat drøftelse af fagbeskrivelserne for Seminar og Af-
handling. 
 

4. Opfølgningsprocedurer på undervisningsevalueringer på Aarhus BSS 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/?faculty=4
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Vedhæftet er en sagsfremstilling fra dekanatet vedrørende undervisnings-
evalueringer og adgang til funktionspostkasser, samt 2 bilag, henholdsvis 
den fælles procedure inkl. lokale opfølgningsprocedurer og en oversigt 
over personer med adgang til funktionspostkasserne. 
 
Det indstilles, at studienævnet tager den tilpassede procedurebeskrivelse 
samt de enkelte institutters/studienævns procedurer til efterretning samt 
tilslutter sig oversigten over, hvem der skal have adgang til de fulde evalu-
eringsdata på de enkelte uddannelser. 
 

5.  Vejledningstilbud til HD-studerende 
 
Lene Birkegaard og Lene Merete (Vejledere) har udarbejdet et vejlednings-
tilbud til de HD-studerende, som har været indskrevet i fire år, men som 
ikke længere er ”aktive” studerende. Det ønskes, at EVU-studienævnene 
kommenterer på processen og på brevskabelonen.  
 
Dokument indeholdende baggrunden og processen er vedhæftet, samt 
brevskabelon til de studerende.  
 

6.  Orientering siden sidst 
 

i. Orientering fra HD-fællesudvalgsmødet 
ii. Optag hos de andre udbydere  

   

7. Eventuelt 
 

8. Næste møde  
 
Mødeplan for foråret 2020 er under udarbejdelse. 
 

 


