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 Dagsorden 

HD-Studienævnet 
 
Dagsorden til ONLINE møde i HD-Studienævnet 
Tirsdag den 9. juni 13.00 – 15.00.  
Mødet afvikles via Skype – benyt link i den fremsendte mødeindkaldelse. 
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen, studenterrepræsentant Isabella Møller samt studie-
nævnssupporter Anne Sejrsen (referent). 
 
 
 

 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Årlig statusmøde 2020 (der afvikles den 25. august fra 09.00) 
Grundet de særlige omstændigheder vedr. COVID-19, har Udvalget for Ud-
dannelse (UFU) besluttet at justere rammerne for årlig status 2020, med 
henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til kerneopgaverne. Det bety-
der, at (møderne afholdes online) i en såkaldt ”light version”, der indebæ-
rer, at længden på møderne er 30-45 min. 
 
Kvaliteten af HD-uddannelsen adresseres på et årligt statusmøde, som har 
til formål at følge den løbende udvikling af studiet. Resultatet af det årlige 
statusmøde er dels et referat og dels en handleplan med opfølgningspunk-
ter, som der arbejdes videre med i regi af studienævnet. 
 
Handleplanen for 2019 er vedlagt til en gennemgang af status på handle-
planspunkterne. Ligeledes er datamaterialet vedlagt til drøftelse.  
 
Endvidere skal der udpeges til 1-2 studenterrepræsentanter til at deltage i 
det årlig statusmøde. 
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3. 
 

Ansøgningstal, valgfagstilmeldinger og evt. aflysninger 
Studienævnsformanden orienterer om status på ansøgere efter ansøg-
ningsfristen den 1. juni 2020. 
 
Ansøgningstal for juni 2020 samt Forslag til afvikling af Dataanalyse i efter-
året 2020 er vedlagt. 
 

4. Drøftelse og godkendelse af nyt valgfag til HD 1. del 
Samfundsøkonomi går fra 10 til 5 ECTS i foråret 2021 og for at kompensere 
for nedgangen i pensum tilbydes de studerende et fagvalg med fokus på 
international økonomi, som er meget relevant for HD 1. dels studerende. 
Faget udbydes første gang i efteråret 2021. 
 
Jørgen Hedegaard-Jensen og Sofie T. Nyland Brodersen har sammensat 
indholdet, og de er undervisere på faget. Kursusbeskrivelsen er vedlagt. 
 

5. 
 

Orientering om Assurance of Learning (AoL) på Aarhus BSS 
Aarhus BSS var i marts 2019 vært for et gen-akkrediteringsbesøg fra den 
amerikanske akkrediteringsinstitution AACSB. Her fik Aarhus BSS til opgave 
at dokumentere og videreudvikle processen for systematisk opfølgning på 
uddannelsernes læringsmål. 
 
Sagsfremstilling samt bilaget ”Proces for Assessment of direct measures” 
er vedlagt til orientering.  
 

6.  Orientering siden sidst 
Opfølgning på HD fællesudvalgsmødet den 26. maj 2020. 

 
7. Eventuelt 

 
8. Næste møde  

Mødeplanen for efteråret 2020 er under udarbejdelse. I modtager kalen-
derindkaldelser, når møderne er fastlagt. 
 

 

 


