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Referat af 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 (deltog under punkt 2) studenter-
repræsentant Isabella Møller samt studienævnssupporter Christine Haahr Frederiksen (re-
ferent).  

 

Referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

Studienævnsformanden kommenterede på referatet fra sid-
ste studienævnsmøde. Der blev igen udtrykt stor tilfredshed 
med, at de to fraværende studienævnsmedlemmer havde 
kommenteret grundigt på dagsorden og de udsendte bilag. 
 
Derudover knyttede studienævnsformanden nogle ord til de 
tekniske udfordringer, der har gjort, at det desværre ikke har 
været muligt at udbyde et sommer-seminarforløb på HD-R 
fra sommeren 2020, på de tidligere opstillede forudsætnin-
ger. Det vil derimod være muligt på den nye studieordnin-
gen gældende fra 1. september 2020, hvorved et sommer-
forløb kan etableres fra sommeren 2021. 
 

2. Kursusbeskrivelser 
for HD 1. del og HD-
MM E2020 til godken-
delse 
 
 

Studienævnet gennemgik de medsendte kursusbeskrivelser 
for HD 1. del. Kursusbeskrivelser for HD Salg og marketing er 
ikke tilgængelige endnu.  
 
Organisation 
Studienævnet fandt, at det er positivt med et introduktions-
fag til organisation. Faget skal ikke erstatte noget på HD-O, 
men derimod sikre, at alle HD-studerende, på tværs af speci-
aliseringer, har en grundlæggende viden om organisationer.  
 
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse 
Studienævnet har tidligere drøftet titlen, men finder nu, at 
der er fundet en god og dækkende titel, da det i navnet er 
tydeligt, at det hører til i en erhvervsøkonomisk uddannelse.  
Fordelingen af emnerne fra det tidligere erhvervsøkonomi-
fag blev også drøftet. HD-udbyderne har været enige i forde-
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lingen i de to nye fag, og studenterrepræsentanten informe-
rede om, at fordelingen virker rimelig nu, da efterårsseme-
stret i det tidligere Erhvervsøkonomifag var relativt tungt.  
Studenterrepræsentanten bemærkede også, at eksamen i 
omfang er identisk med eksamen i det tidligere Erhvervsøko-
nomifag. Studienævnet finder, at omfanget er passende.  
 
Finansierings- og investeringsanalyser 
Studienævnet drøftede delingen af det tidligere Erhvervs-
økonomi, og om hvorledes det er afspejlet i volumenkravet, 
at der nu er to fag i stedet for et. Studienævnsformanden 
bringer spørgsmålet tilbage i det faglige miljø. 
Faget har ingen faglige forudsætninger for prøvedeltagelse, 
men det vurderes gavnligt, at de studerende forinden har 
haft faget Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse. Studie-
nævnsformanden informerede om, at der ønskes så få for-
udsætningskrav som muligt.  
 
Samfundsøkonomi  
Litteraturen blev drøftet. Studenterrepræsentanten fortalte, 
at Statistisk Tiårsoversigt blev fremhævet som meget vigtig 
litteratur, men i praksis blev den stort set ikke brugt. Det 
skal undersøges om andet statistisk materiale er mere rele-
vant. 
 
Erhvervsret 
Kursusbeskrivelsen skal opdateres, da ”Internationale kon-
trakter” er taget ud, og nu indgår i valgfaget Udvidet er-
hvervsret i stedet. René fremsender den opdaterede ver-
sion. 
 
Dataanalyse  
Under ”Faglige forudsætninger” står der i kursusbeskrivel-
sen, at der anbefales matematik på B-niveau. Studienævnet 
drøftede hvad de studerende, som ikke har matematik på B-
niveau gør. Peder fortalte, at der tidligere er blevet udbudt 
et kursus i en weekend i august, hvor de studerende kan få 
lært eller genopfrisket deres matematikkundskaber. Der har 
dog ikke været nok tilmeldinger til at oprette kurset de sid-
ste to år.  
 
Erhvervsøkonomisk metode  
Det er besluttet, at faget fortsat skal være på 3. semester, da 
faget således kan have en form for et parløb med Dataana-
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lyse. De faglige forudsætninger blev også drøftet. Det under-
streges, at der ikke skal sættes unødvendige begrænsninger 
for de studerende.  
 
Afsluttende projekt  
Studienævnet drøftede titlen. Det blev blandt andet fore-
slået at benytte de engelske titler. Dekanatet har tidligere 
ensrettet en del fagtitler, så muligheden skal undersøges 
nærmere. Det blev også drøftet, om der skal være et ab-
stract af det afsluttende projekt.  
 
Slutteligt understregede studienævnsformanden, at der øn-
skes en større ensartethed i udformningen af kursusbeskri-
velser, hvilket vil være et fokuspunkt fremover.  
 

3. Drøftelse af revi-
sion af kursusbeskri-
velser 
 
 

Studienævnet drøftede de forskelle, der er i seminar- og af-
handlingsfagene på tværs af specialiseringerne på HD 2. del.  
 
Generelt finder studienævnet, at det er acceptabelt, at der 
er forskel på kursusbeskrivelserne på tværs af specialiserin-
ger, hvis der er en god grund hertil.  
 
Seminar  
Studienævnet drøftede undervisningsformerne i alle semi-
narfagene. Langt de fleste seminarfag har ”Vejledning” som 
undervisningsform, og studienævnet var af den overbevis-
ning, at da undervisningsformen på alle specialiseringer er 
ens i praksis, bør kursusbeskrivelsen også afspejle dette. 
Desuden blev de forskellige opsætninger af kursusbeskrivel-
serne drøftet, og det blev aftalt, at studienævnsformanden 
laver et udkast til en ensretning af kursusbeskrivelserne.  
 
Afhandling 
Studienævnet finder, at kursusbeskrivelserne for afhand-
lingsfagene også formmæssigt bør være enslydende. Dog 
konstateres det, at der kan være en faglig begrundelse for 
hvor lang en afhandling kan være, da der inden for nogle 
områder vil være et større eller mindre behov for ”ekstra si-
der” til at forklare sig.  
Derudover drøftede studienævnet det sproglige i at skrive 
”+/- 10 procent”, ”ca.” og lignende, når det gælder længden 
på en skriftlig opgave. Studenterrepræsentanten tilkendegav 
at fra en studerendes synspunkt er det lettest at forholde sig 
til hvor lang en skriftlig opgave må være, hvis der bliver angi-
vet et spænd for opgaven, fx ”60-70 sider”. Det aftales, at 
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studienævnsformanden beder det faglige miljø forholde sig 
til kursusbeskrivelsen, herunder længde på den skriftlige op-
gave, længden på eksaminationstiden, samt hvorledes reek-
samen ensrettes. Ordlyden til ”forudsætninger for prøvedel-
tagelse” bør også ensrettes, og det aftales, at formuleringen 
fra HD-F benyttes.  
 
Den tidligere drøftede ”vejledning i udarbejdelse af større 
skriftlige arbejder” blev også drøftet igen, da det tidligere 
har været tanken, at reeksamen m.m. også forklares her. 
Dog er det tidligere besluttet, at da vejledningen fokuserer 
på udarbejdelsen af skriftlige opgaver skal der ikke her foku-
seres på reeksamen og lignende. Det har været undersøgt, 
om det i stedet er relevant at få beskrevet i studieordningen, 
men da studieordningen skal ses som et juridisk dokument, 
skal der findes et tredje sted, hvor det kan beskrives (ud 
over hver enkel kursusbeskrivelse). Det kan evt. beskrives på 
studieportalen, og studienævnet understreger i den forbin-
delse, at det vigtigste er, at det kun er beskrevet ét enkelt 
sted, da man derved undgår risikoen for, at der er sider med 
forældet information, der ikke bliver opdateret.  
 

4. Opfølgningsproce-
durer på undervis-
ningsevalueringer på 
Aarhus BSS 
 

Studienævnet tager den tilpassede procedurebeskrivelse til 
sig, og tilslutter sig oversigten over, hvem der skal have ad-
gang til de fulde evalueringsdata på HD-uddannelsen.  
 
Studienævnet undrede sig over, at studenterrepræsentan-
ten ikke er angivet på listen over hvem der skal have adgang 
til de fulde evalueringsdata.  
Det er efterfølgende blevet undersøgt, og det viser sig, at 
studienævnets medlemmer ikke har adgang til de fulde eva-
lueringsdata. Studienævnet får tilsendt de aggregerede rap-
porter, men ikke de enkelte kursusevalueringer. Dog bemær-
kes det, at to af studienævnets medlemmer, foruden studie-
nævnsformanden, allerede modtager de enkelte kursuseva-
lueringer i kraft af, at de også har andre roller på HD-uddan-
nelsen. 
 
Studienævnet mener også, at HD har en lokal opfølgnings-
procedure, der også bør være bilag til procedurebeskrivel-
sen. Det aftales, at studienævnssupporteren kontakter deka-
natet.  
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5. Vejledningstilbud 
til HD-studerende 
 

Lene Birkegaard Pedersen og Lene Merete Pedersen (vejle-
dere) har udarbejdet et vejledningstilbud til de HD-stude-
rende, som har været indskrevet i fire år, men som ikke læn-
gere er ”aktive” studerende. Studienævnet er positivt ind-
stillet over for vejledningstilbuddet og synes, at det er et 
godt initiativ, som er høfligt og velskrevet formuleret.  
 

6. Orientering siden 
sidst 
 

Studienævnsformanden informerede om sidste møde i HD-
fællesudvalget. Det bemærkes, at HD-fællesudvalget ønsker 
at signalere stærkere, at HD 1. del også har værdi i sig selv, 
hvorfor der fra nu af ønskes en italesættelse af HD 1. og 2. 
del som HD 1 og HD 2.  
Det er desuden endeligt besluttet, at den nye marketing-
specialisering kommer til at hedde ”HD Salg og marketing”. 
Studenterrepræsentanten bemærker, at det er en relativt 
bred titel. 
Efter mødet: Der er fra det faglige miljø udtrykt et særligt 
ønske om at benævne specialiseringen som Strategisk salg 
og marketing – Studienævnsformanden følger op på om der 
skulle være problemer forbundet hermed. 
 
Der skal også være mulighed for at tage en HD 2. del uden 
specialisering, som HD-bekendtgørelsen fra 2018 åbnede op 
for. De studerende skal her have større mulighed for valgfri-
hed.  
 
Studienævnsformanden orienterede derudover om, at der 
generelt er oplevet en tilbagegang på HD-uddannelserne 
med 6,6 procent på landsplan. På Aarhus BSS har HD-uddan-
nelsen oplevet en tilbagegang på 2,12 procent. I praksis er 
der otte studerende færre end sidste år.  

 

7. Eventuelt  
 

Der arbejdes fortsat på den nye HD Salg og marketing. Det 
forventes, at kursusbeskrivelserne sendes i skriftlig høring i 
studienævnet.  
 
Studenterrepræsentanten orienterede om, at hun ved freds-
valg er valgt til studienævnet for 2020. Studienævnet ud-
trykte tilfredshed med, at hun har lyst til at deltage et år 
mere. 
 

8. Næste møde 
 

Mødeplan for foråret 2020 er under udarbejdelse. 

 


