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Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2. Konstituering af studienævnet 

a) Søren Erik Nielsen blev genvalgt som studienævnsformand og til næstformand blev Isa-

bella Møller genvalgt.  

Næstformanden skal være et studenterstudienævnsmedlem, og da Isabella Møller er det 

eneste studenterstudienævnsmedlem i studienævnet, er hun selvskreven. 

 

Ad 3. Status vedrørende Marketing Management  

Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt ”Status vedrørende Marketing Ma-

nagement”.  

 

Studienævnsformanden erkender, at det har været en længerevarende proces. Derud-

over er der stadig drøftelser i gang i HD-fællesudvalget vedrørende titlen. Studienævns-

formanden ønsker dog, at den nye linje markedsføres som Strategisk salg og marketing, 

hvorfor der arbejdes videre med denne titel. 

 

Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller har tidligere spurgt ind til fordelingen af 

eksamener på de forskellige semestre. Alle eksamener er i den nye specialisering udfor-

met således, at fagene kan følges som enkeltfag. Samtidig er der fokus på, at arbejdsloa-

det ikke bliver for omfattende, på trods af to hjemmeopgaver i samme periode.  

 

Som en integreret del af drøftelsen af status vedrørende den nye specialisering ønskede 

studienævnsformanden også en principiel drøftelse af ønsket om progression mellem fag 

på specialiseringens 2 første semestre. Studienævnet er enige om, at progression mellem 

fag kan være en god og brugbar ting, men samtidig er der konsensus om, at progressionen 

ikke skal indskrænke muligheden for at studerende kan tage enkeltfag på uddannelsen. 

Derfor kan der være fag på 2. semester, hvor det anbefales, at den studerende har taget 

1. semesterfagene inden. Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller påpegede, at det 

gør det svært for de studerende, når der i kursusbeskrivelserne kan stå at et fag bygger 

videre på tidligere fag, uden at der er krav om at man som studerende har taget de for-

udgående fag. Hun foreslår, at fagansvarlig/underviser har forholdt sig til, hvad man som 

studerende skal læse op på, således at studerende, der spørger kan få svar. Studienævns-

formanden tager en dialog med fagansvarlig, så underviserne ved hvad de skal foreslå af 

litteratur hvis studerende, der ikke har taget de forudgående fag, efterspørger det.  

 

Studienævnet godkendte de endelige fagtitler på den nye specialisering, Strategisk salg 

og marketing, og kassogrammet ser ud som følger: 

 

1. semester 2. semester  3. semester  4. semester  

Marketing Mana-
gement (5 ECTS) 

Markedskommuni-
kation og branding 
(5 ECTS) 

Valgfag (5 ECTS) Afgangsprojekt (15 
ECTS) 
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Anvendt markeds-
analyse (5 ECTS) 

Innovation og for-
retningsudvikling (5 
ECTS) 

Valgfag (5 ECTS) 

Værdibaseret pris-
fastsættelse (5 
ECTS) 

Strategisk markeds-
ledelse (5 ECTS) 

Seminar (5 ECTS) 

 

 

Ad 4. Status vedrørende ny studieordning og studieordningsændringer 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt udkast til nye studieordninger for 

HD1 og HD2.  

 

Studienævnet drøftede hvilke overgangsordninger, der vil være gældende for studerende, 

der mangler at tage specifikke fag. Der er flere fag, der også bliver udbudt i den nye stu-

dieordning, hvorfor studerende der mangler de fag, kan få merit for disse.  

 

Erhvervsret er i den nuværende studieordning et 3. semesterfag (efterårsfag), men i den 

nye studieordning vil det være et 2. semesterfag (forårsfag). Studienævnsmedlem René 

Franz Henschel, der er fagansvarlig for faget, indvilliger i at faget udbydes både i foråret 

og efteråret 2021. Derefter udbydes faget kun om foråret.  

 

Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller fortæller, at Erhvervsret har fungeret rigtig 

godt i sidste semester, og studienævnsmedlem René Franz Henschel fortæller samtidig at 

de har forsøgt at imødekomme de studerende ved at tale med dem om hvad der er svært. 

Der er ligeledes et valgfag, Udvidet erhvervsret, som bygger oven på faget, og som vil være 

relevant for mange studerende. På trods af dette er der ikke mange studerende, der søger 

valgfaget og René oplyser, at underviserne på faget har haft en dialog med de studerende 

herom. Meldingen er, at mange studerende synes at Erhvervsret er svært, og derfor har 

en forventning om, at Udvidet erhvervsret må være endnu sværere. Derudover tør de ikke 

søge valgfaget, da de ikke ved om de har bestået Erhvervsret. Studienævnet drøftede, om 

der er specialiseringer, hvor valgfaget kan være særligt relevant, og det viser sig, at valg-

faget er relevant i mange brancher. For den nye specialisering, Strategisk salg og marke-

ting, vil faget også være relevant, da der blandt andet også fokuseres på branding og 

”SoMe”-området.  

Der er progression mellem Erhvervsret og Udvidet erhvervsret, og det blev drøftet, om der 

er mulighed for at tage valgfaget uden først at have taget det obligatoriske fag. René til-

kendegav, at det vil være svært, da der er basale elementer, der skal være forstået først, 

men han vil overveje en løsning, hvor nogle af de basale ting, der læres i Erhvervsret også 

kan indgå i en version i Udvidet erhvervsret.  

Flere i studienævnet spørger ind til muligheden for præsentation af valgfagene for de stu-

derende. Studienævnsformand Søren Erik Nielsen oplyser, at han tidligere har præsente-

ret de studerende for valgfagene, men det viste sig, at de studerende ofte allerede havde 

valgt hvilke valgfag de ville vælge. Flere studienævnsmedlemmer efterspørger præsenta-

tionsvideoer af valgfagene. 
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Eksamensformen i Erhvervsret er en skriftlig stedprøve, uden internet og i en lukket brow-

ser, hvor de studerende ikke har adgang til deres noter. De må dog gerne have udprintede 

og håndskrevne noter med. Studenterstudienævnsmedlemmet fortæller, at det er til stor 

irritation for de studerende, at de er nødt til at printe alle deres noter, men at det ikke gør 

noget, at man som studerende ikke har adgang til internettet. Studienævnsmedlem René 

overvejer, om det kan være relevant at bruge WOA i stedet (skriftlig stedprøve med digital 

opgaveaflevering i WISEflow, hvor brug af internet under prøven ikke er tilladt, men hvor 

den studerende har adgang til noter på egen computer). 

  

Dataanalyse er i den nuværende studieordning placeret på 1. semester, men i den nye 

studieordning er det placeret på 3. semester. Der udbydes i efteråret 2020 en version af 

Dataanalyse til de studerende, der mangler det på den nuværende studieordning.  

 

På den tidligere HD Marketing Management-specialisering har de studerende kunne 

vælge faget Prisstrategi og Prispolitik som valgfag. På den nye studieordning vil faget Vær-

dibaseret prisfastsættelse træde i stedet, samtidig med at det gøres obligatorisk, og der-

med kommer der naturligt flere studerende på holdet.  

 

Studienævnsformanden ønskede også en stillingtagen til hvilke kurser, bestående af 

mindst 15 ECTS, som kan konstituere en HD2 uden specialisering. Studienævnet finder, at 

der er to modeller, der kan benyttes: 1) enten skal der vælges fag svarende til 15 ECTS, 

som placeres på første semester og som alle specialiseringerne er enige om, 2) eller også 

skal der meldes 1-2 fag ind pr. specialisering, som alle specialiseringerne kan deles om, og 

hvor de studerende kan vælge mellem dem.  

 

Hvis model 1 vælges foreslår studienævnet følgende fag til brug for et fælles første seme-

ster: Strategisk ledelse og Økonomistyring. Økonomistyring består i dag af 10 ECTS, og 

studienævnet ser, at Strategisk ledelse, som i dag har 5 ECTS også vil kunne udarbejdes 

som et 10 ECTS fag. 

 

Ovenstående fag finder studienævnet er særligt relevante uanset hvilken specialisering 

og branche, man som studerende er i. Studienævnet drøftede derudover også, at føl-

gende fag kan være relevante for de fleste: Projektledelse og Risk Management. 

 

Behovet for nye specialiseringer, og et fokus på digitalisering og digital forretningsudvik-

ling blev også drøftet. Studienævnsformanden oplyste, at opgaven med at integrere digi-

taliseringsaspektet har været bærende i relation til arbejdet med den nye specialisering i 

Strategisk salg og marketing. 

 

Der pågår derudover et arbejde, blandt andet med de tre institutledere fra Institut for 

Økonomi, Institut for Virksomhedsledelse og BTECH, vedrørende revidering af HD-uddan-

nelsen. Studienævnet ønsker en dialog herom, blandt andet med tanke på synkronisering, 

så studienævnet ikke laver en HD2 uden specialisering, som ikke er synkroniseret med 

overvejelserne blandt institutlederne. Studienævnsformanden kontakter institutlederne.  
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Studienævnsformanden informerede om, at der fra dekanatets side er et ønske om at se 

studieordninger som juridiske dokumenter. Derfor vil information om for sene afleverin-

ger, ikke afleverede opgaver mm. optræde på studieportalen i stedet. Studienævnsmed-

lem Finn Schøler spurgte indtil hvad figurer, tabeller og lignende skal tælle for i anslag. 

Studienævnet har tidligere fastlagt at de skal tælle for 800 tegn pr. stk. 

Studienævnssupporteren har senere undersøgt sagen yderligere, og der pågår et arbejde 

på tværs af BSS, formentlig med ønsket om ensretning. Der er dog ikke fremlagt et forslag 

endnu.  

 

Ad 5. Undervisningsevaluering E2019 til drøftelse 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt de aggregerede undervisningsrap-

porter.  

 

Alle kurser evalueres ved slutningen af et kursusforløb, som sker på grundlag af et digitalt 

spørgeskema. To gange årligt påser studienævnet undervisningsevalueringerne for at kva-

litetssikre og –udvikle uddannelsens kurser. Overordnet finder studienævnsformanden, 

at der er fin feedback i de fleste evalueringer. Der er dog stadig nogle steder, hvor evalu-

eringerne er udfordrede, men det går den rette vej.  

 

Der er lav svarprocent på Dataanalyse i Herning, men studienævnsmedlem Jan Laursen 

fortæller, at der er lagt et stort arbejde i at få de studerende til at svare på evalueringen. 

Det blev drøftet, om det har forvirret de studerende, at der er 4 mennesker de skal eva-

luere, når de reelt kun har mødt en enkelt underviser.  

 

Den samlede score for HD lander i ”det gule felt”, på trods af at flere fag går i ”den røde 

kategori”. Generelt er oplevelsen fra flere studienævnsmedlemmer også, at det er svæ-

rere at få en højere score på EVU-området, end på dagsstudier. Dette understreges fx af, 

at det ofte er nogle af de samme undervisere, der underviser både på dagsstudier og på 

EVU. Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller påpeger, at de studerende på EVU-

området ofte vil stille større krav til, at den opnåede viden kan bruges direkte i ens ar-

bejde, hvilket kan være en udfordring fx for et fag som metode. I Herning får metode dog 

positiv feedback.  

 

Det understreges af studenterstudienævnsmedlemmet, at det er essentielt at få forvent-

ningsafstemt med de studerende ved et fags begyndelse, og at det formentlig vil have en 

positiv indflydelse på de studerendes svarprocent. 

 

Studienævnsmedlem Finn Schøler fortæller, at der en oplevelse af, at de studerende er 

mere tilbøjelige til ikke at komme til undervisningen, hvis undervisningen bliver videoop-

taget. Studienævnsformanden oplyser, at det er besluttet ikke længere at videooptage 

valgfagene på HD1. Studenterstudienævnsmedlemmet opfordrer til, at det kommunike-

res ud til de studerende.  
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Ad 6. Optagelsestal for F2020 

Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt en oversigt over optagelsestallene.  

 

Optagelsestallene ser fornuftige ud. Helle Gabriel (Optag) har informeret om, at der er 

startet en del studerende, som ikke tidligere har taget fag på Aarhus BSS’ HD. Studienæv-

net finder dog, at det er svært at gennemskue hvilke fag, de nye studerende har taget. 

Studienævnsformanden tager kontakt til Helle, for at få udpeget hvilke fag, de nye stude-

rende er på.  

 

Der er en del studerende, der har valgt at starte på en HD-uddannelse i foråret. Dette ses 

især på HD1 og HD-O. Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller understreger vigtig-

heden i, at de studerende har mulighed for at starte ”skævt”.  

 

På HD1 er optagelsestallet lavere end tidligere år, men de studerende er blevet opfordret 

til ikke at søge hele uddannelsen i foråret 2020, grundet den nye studieordning, der træ-

der i kraft første september 2020. Studienævnet er opmærksom på, om dette kan være 

grunden til det mindre antal optagede studerende på den samlede HD1.  

 

Studienævnet drøftede derudover hvad forpligtigelsen er til at udbyde fag, i tilfælde af at 

specifikke HD-linjer ikke oprettes efter sommerferien.  

 

Ad 7. Orientering siden sidst 

Studienævnsformanden orienterede studienævnet omkring markedsføringen af den nye 

HD 2. dels specialisering, Strategisk salg og marketing. Der arbejdes på at arrangere et gå-

hjem møde i samarbejde med Business Danmark, der er den fagforening, som organiserer 

personer, der arbejder med salg og marketingsbranchen. 

 

De kommende HD 2. dels informationsmøder i marts måned bliver afholdt på den ”sæd-

vanlige form”. Informationsmødet vedrørende HD 1. del involverer en alumni, og det blev 

på et tidspunkt overvejet også at involvere alumner i forbindelse med 2. dels præsentati-

onerne. Man har dog vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at involvere alumner, når 

2. dels præsentationen skal afvikles på kun 25 minutter. 

 

Studienævnsformanden har fået en henvendelse fra Ringkjøbing Landbobank vedrørende 

Finanskompetencepuljen. Finanskompetencepuljen er skabt i fællesskab mellem Finans-

forbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Som medarbejder i den finan-

sielle sektor kan der søges støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner, og der kan søges 

op til tre kurser om året, dog max 15 ECTS point pr. løbende år. Det er gratis for instituti-

onen at udbyde fag igennem puljen. Studienævnsformanden informerede om at proces-

sen er startet for at HD-uddannelsen kan udbyde kurser gennem puljen, og håbet er, at 

der kommer studerende gennem puljen til efterårssemestret.  
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Ad 8. Eventuelt 

Studienævnsformanden oplyser, at HD-fællesudvalget gerne ser at HD-uddannelser frem-

over kaldes HD1 og HD2. 

 

Der er årlig status af HD den 25. august 2020 kl. 9.00-11.00. På mødet deltager foruden 

studielederen også institutledere og prodekanen. Det ønskes, at der også deltager stude-

rende. Studienævnsformanden opfordrer studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller 

til at deltage, samt at se om hun kan få en studerende mere til at deltage. Isabella vil gerne 

deltage, og det aftales at hun sender en mail til studienævnsformanden, vedrørende at få 

en ekstra studerende til at deltage.  

 

Ad 9. Næste møde 

Næste møde afholdes fredag den 27. marts kl. 13.30-15.30. 

 

 

 


