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 Dagsorden 

HD-Studienævnet 
 
Dagsorden til møde i HD-Studienævnet 
Fredag den 18. september 2020 fra kl. 08.30 til 10.30. 
Bygning 2630 lokale K101 
 
Deltagere: Studienævnsformand/studieleder Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René 
Franz Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen (afbud), studenterrepræsentant Isabella Møller, kom-
mende studieleder Michael Christensen samt studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pkt.  Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. 
 

Ny studieleder pr. 1. februar 2021 
 
Velkommen til Michael Christensen. 
 

3. Drøftelse af forslag til ny struktur for HD 2. del samt orientering om den videre 
proces  
Michael Christensen fremlægger forslaget til en ny HD 2. dels struktur, der er initi-
eret af de tre institutledere på MGMT, ECON og BTEC på baggrund af, at der i HD 
bekendtgørelsen fra 2018 er mulighed for at lave HD 2. del uden en specifik faglig 
specialisering, hvor den enkelte studerende selv får mulighed for at sammensætte 
indholdet på en HD 2. del. Tanken med den nye struktur er en indskrænkning af 
udbudte fag for at få en økonomisk bæredygtig HD 2. del. Som det ser ud for nu-
værende er fire ud af de fem specialiseringer tabsgivende. HD Regnskab og Økono-
mistyring fortsætter uændret. 
 
Se det vedlagte bilag. 
 

4. Kursusbeskrivelser for efteråret 2021 til godkendelse 
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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 efteråret 2021, der skal behandles og godkendes af stu-
dienævnet, er vedlagt. 
 
HD 1. del 
International Økonomi 
Afsluttende projekt 
 
HD 2. del: 
HD F: Derivatives 
HD FR: Afhandling 
HD FR og HD R: Strategisk ledelse 
 
Seminarer: 
Studienævnet har på et tidligere møde diskuteret ”en betydelig forskellighed” i 
måden, hvorpå seminarrækken er beskrevet på tværs af de 5 specialiseringer. Der-
for er de kursusansvarlige blevet bedt om, at ”flytte beskrivelsen af seminarræk-
ken” ind i den nye skabelon. Dette skal så gerne få den konsekvens, at kursusbe-
skrivelsen vedrørende seminarrækken får den ønskede ensartethed, når vi ram-
mer efteråret 2021. 
 

5. Drøftelse af kursusevaluering foråret 2020 
 
Studienævnet gennemgår 2 gange årligt – én gang pr. semester – den aggregerede 
undervisningsevalueringsrapport, hvor det aftales, hvordan der skal følges op på 
”mindre tilfredsstillende” kursusforløb. 
 
De aggregerede rapporter er vedlagt (på nær Finansiel Rådgivning og Regnskab og 
Økonomistyring i Herning, hvor der har været for få besvarelser). 
 

6. Orientering om årlig status 2020 
 
Kvaliteten af HD-uddannelsen adresseres på et årlige statusmøde, som har til for-
mål at følge den løbende udvikling af studiet. Grundlaget for drøftelserne er en 
datarapport baseret på fastsatte indikatorer med dertil hørende grænseværdier, 
som udgør grundlaget for den dialog og opfølgning, som skal sikre kvaliteten i HD-
uddannelsen. Resultatet af det årlige statusmøde er dels et referat og dels en 
handleplan med opfølgningspunkter, som der arbejdes videre med i regi af studie-
nævnet. Grundet de særlige omstændigheder vedr. COVID-19 besluttede Udvalget 
for Uddannelse (UFU) at justere rammerne for årlig status 2020, med henblik på at 
sikre de nødvendige ressourcer til kerneopgaverne, hvilket betød, at mødet blev   
online i en såkaldt ”light version”, der indebar er reduktion af længden til 30-45 
min. Studienævnsleder Søren Erik Nielsen orienterer om konklusionerne fra mø-
det. 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/?faculty=4


 
 

  
  

Side 3/3 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Referat samt handleplan er i øjeblikket under godkendelsesproces. Dokumenterne 
eftersendes. 
 

7. Orientering om optagelsestal for HD efteråret 2020 på AU og andre udbydere 
 
Optagelsestal for HD efteråret 2020 er vedlagt. 
 

8. Orientering om karakterer inkl. karaktergennemsnit for kurser i forårssemestret 
2020 
 
Karakterer, inkl. karaktergennemsnit for kurser i forårssemestret 2020 er vedlagt. 
 

9. Orientering om valg til studienævnene 
 
I efteråret er der valg til studienævnene, hvor både VIP’er og studenterrepræsen-
tanter er på valg. Til orientering bliver valgcirkulæret offentliggjort i slutningen af 
uge 38. Kandidatanmeldelsesfristen løber fra den 19. oktober kl. 9 – 23. oktober 
kl. 12. Studienævnsformanden udarbejder en tekst, der uploades på Blackboard 
for at promovere studienævnsarbejdet, og gøre de studerende opmærksomme på 
muligheden for at få indflydelse på bl.a. udviklingen af HD-uddannelsen. 
 

10. Orientering siden sidst  
 

11. Eventuelt 
 

12. Næste møde  
 
Næste møde afholdes den 12. november 2020 fra kl. 08.30 til 10.30. 
 

 


