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HD-studienævnsmøde tirsdag den 29. august 2017 kl. 13.00-14.30 i 
bygning 2635, lokale 112. 
Deltagere: René Franz Hentzel, Finn Schøler, Jan Laursen, Søren Erik Nielsen, Søren Høj Stadil Thomsen og 
Susanne Fjeldsted (referent) 

Desuden deltog Peder Østergaard 

Pkt. Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat fra 

seneste møde (vedhæftet) 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

2 Markedsføring: En drøftelse af 
muligheder for bedre 
rekruttering til HD-
uddannelsen med 
udgangspunkt i oplæg af Peder 
Østergaard samt vedhæftede 
rekrutteringsundersøgelse 

Indledningsvist kunne Peder Østergaard, som har været på 
Færøerne fortælle, at man i Thorhavn er tilfredse med ydelsen i 
forhold til HD-studerende deroppe og streaming af 
undervisningen. 

Herudover har Peder Østergaard lavet en rekrutterings-
undersøgelse i efteråret 2016, som bl.a. peger på følgende: 

Det største motiv/den største motivation for, at en studerende 
starter på HD er et ønske om faglig fordybelse – stærkt forfulgt 
af ønsket om nye jobmuligheder. Ønsket om bedre løn, 
udvidelse af fagligt netværk og ønske fra arbejdsgiver om 
opkvalificering er til stede, men de er sekundære i forhold til de 
to førstnævnte. 

I forhold til kendskab til uddannelsen viste undersøgelsen, at de 
fleste kender uddannelsen via venner og familie. Herefter 
kommer kendskabet via arbejdsgiver og derefter via 
hjemmesiden. Via annoncer og fagblade ligger overraskende 
langt nede på ”listen”. Ikke overraskende ligger kendskabet via 
hjemmesiden under venner og familie samt arbejdsgiver, idet 
der skal være en motivation for at gå ind og orientere sig på 
hjemmesiden. Kender man ikke til uddannelsen, kender man 
heller ikke hjemmesiden. Hjemmesiden er således ret vigtig, og 
den er på nuværende tidspunkt ved at blive revideret. En ny 
hjemmeside vil blive udgivet ca. den 1. oktober. 

Peder Østergaard kunne også vise studienævnet en graf over 
nytteværdien på tværs af undersøgelsens spørgsmål, som viser, 
at der er et ønske om færre tilstedeværelsestimer + it i stedet 
for ren tilstedeværelse, der er også et ønske om mere 
projektorienterede eksamener med mundtligt forsvar i forhold 
til rene skriftlige eksamener. Der er tilfredshed med prisen på kr. 
3.000 pr. 5 ECTS-pointfag, hvorimod en stigning til kr. 4.500 ikke 
er ønskelig. Men grafen skal også vise, at ønsket om færre 
tilstedeværelsestimer + it, som vil være en dyrere løsning vil 
være ok, idet ønsket om dette er så stort, at det vil være 
afbalanceret med den i givet fald højere pris. Se nedenfor. 
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Pkt. Dagsorden Referat 

 
 
Konklusionen fra Peder Østergaard var bl.a., at vi skal intensivere 
fortællingen om produktet ”HD-1.del”, at markedsføringen står 
svagt i fortællingen, at vi bør overveje inddragelse af teknologi, 
at vi i forhold til undervisningstid bør tage hensyn til arbejde og 
familie. 
 

3 Kursusbeskrivelser og 
studieordningsændringer til 
godkendelse 
Herunder særlig fokus på 
følgende: 

1. Fjernelse af 
karakterbeskrivelserne 

2. Ensretning i forhold til 
forudsætning for 
deltagelse i seminar på 
de fire specialer – 
regler i stedet for 
anbefalinger (se 
vedhæftede) 

3. Midtvejseksamen på 
Erhvervsøkonomi 

4. Regnskabsanalyse og 
værdiansættelse (R) 
udbydes som 
enkeltfag, men det 
fremgår af 
fagbeskrivelsen, at det 
forudsættes, at de 
studerende har 
gennemført eksternt 
regnskab og Strategisk 
ledelse? 

Ad 1. 
SUF sørger for fjernelse af karakterbeskrivelserne, hvor disse 
ikke er hængt op på målbeskrivelsen. 
 
Ad 2. 
SUF skriver ud til koordinatorerne for de enkelte linjer for en 
præcisering af forudsætningerne for at tage Seminarfaget. Det 
må ikke være anbefalinger. SUF sørger ligeledes for, at 
præciseringerne bliver skrevet ind i fagbeskrivelserne. 
 
 
 
Ad 3. 
Det er besluttet, at der skal være midtvejseksamen i 
Erhvervsøkonomi, således alle eksamener ligger i WISEflow.  
 
Ad 4. 
Her skal der tilføjes ”eller tilsvarende.” 
 
 
 
 
 
 
Ad 5. 
SUF kontakter koordinator for Finansiering, i forhold til evt. 
tilføjelse i fagbeskrivelsen om forudsætningen for at deltage i 
faget. 
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Pkt. Dagsorden Referat 
5. Derivatives på (F) 

udbydes ikke som 
valgfag, da det er en 
forudsætning for 
deltagelse i faget, at 
man har fagene Fixed 
income og Portfolio 
analysis eller som 
minimum gennemfører 
dem sideløbende med. 
Dette fremgår ikke af 
fagbeskrivelsen på 
faget 

6. Erhvervsret. Der 
hersker usikkerhed 
vedr. om eksamen e på 
3 eller 4 timer. 
Forespørgsel fra 
underviser i Herning 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ad 6. 
SUF afventer svar fra koordinator for faget vedr. om aftalen blev, 
at obligatoriske fag Erhvervsret på 1. del skal være en 3 eller 4-
timers eksamen (flow-lock) 

4 EVU-båndet har besluttet, at 
omfanget af de 2 års 
erhvervserfaring i 
bekendtgørelsen for 
masteruddannelserne skal 
være mindst på 30 timer om 
ugen i gennemsnit. Drøftelse af 
fastsættelse af omfanget for 
HD-uddannelsen. 

I bekendtgørelsen er en af forudsætningerne for at starte på HD 
2 års erhvervserfaring. Der står ikke noget om, hvor mange timer 
om ugen, disse to års erhvervserfaring skal bestå af. 
 
I EVU-båndet, som består af repræsentanter for alle fire 
fakulteter, er det blevet besluttet at ensrette tællingen af timer 
for alle masteruddannelser uanset hvilket fakultet, man 
henvender sig til. Der blev enighed om 30 timer i gennemsnit pr. 
uge. 
 
Denne beslutning blev drøftet i HD-studienævnet, og da der her 
er tale om en anden type uddannelse, et andet kundegrundlag 
og ofte studerende, der kommer fra andre 
uddannelsesinstitutioner, hvor de har haft begrænset 
arbejdsmulighed ved siden af studierne, synes antallet af timer i 
gennemsnit pr. uge at være for højt. 
 
Dette vil nemlig betyde, at rigtig mange må vente to år efter 
eksempelvis en erhvervsakademiuddannelse, før de kan starte 
på HD. Erfaringen viser, at mange har haft erhvervsarbejde 
svarende til ca. 20 timer om ugen samtidig med studierne, 
derfor vil HD-studienævnet gerne stadfæste 20 timer som intern 
praksis. 
 

5 Nye regler om supplering til 
cand.merc.-studierne. Se 
vedhæftede. 

Som det fremgår af vedhæftede bilag om supplering til 
cand.merc.aud, skal de studerende have suppleret med 
Finansiering og Markedsføring, inden de starter på 
cand.merc.aud fra og med optaget efterår 18.  
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Pkt. Dagsorden Referat 
Da man skal have suppleret 
inden start på cand.merc.aud 
bør suppleringstidspunktet 
ændres, således de studerende 
har fået deres karakter inden 
studiestart 

 
Det blev i den forbindelse også besluttet, at de studerende på 
HD 2. del, skal informeres om dette allerede, når de starter på 2. 
del, således de, hvis de har planer om at læse en cand.merc.aud, 
har mulighed for at supplere det ene fag i forbindelse med 2. 
semester og det i forbindelse med 4. semester. 
 
Der er ligeledes blevet afholdt et møde om suppleringen, særligt 
Finansiering, idet interessen for at supplere med Finansiering er 
blevet så stor, at holdet nu er blevet for stort for underviseren. 
Derfor vil der blive udbudt to hold til foråret – et i forbindelse 
med Kristi Himmelfartsdag og et i forbindelse med Store 
Bededag. 
 
Det er ligeledes blevet besluttet, at der ikke skal være fortrinsret 
for studerende fra Aarhus. Alle skal have lige mulighed for at 
søge ind. 
 
Der er et ønske om, at ansøgningsmuligheden kommer ud på 
nettet hurtigst muligt, således man kan søge suppleringsfagene 
allerede fra en gang i september, og det skal undersøges, om det 
kan lade sig gøre at ansøge via STADS-DANS. SUF kontakter 
UVA/EKA. 
 

6 Gennemførselstid: 
Vedhæftet opgørelse for 2017  

Opgørelsen blev gennemgået, og den ser fin ud. Det fremgår 
bl.a. af den, at 80% gennemfører inden for normeret tid, hvilket 
må siges at være tilfredsstillende. 

7 Orientering siden sidst: 
1. Intro til HD 
2. Uddannelsesevaluering 
3. Reglen om 6 års 

maksimal studietid i 
studieordningerne 

4. Udskiftning af valgfag 
ikke tilladt se 
vedhæftede 

5. Optagstal 
 

Ad 1. 
Studienævnsformanden gennemgik kort intro-møderne for HD, 
som var i sidste uge. Studienævnsformanden berettede bl.a., at 
han havde slået et slag for studienævnsarbejdet, hvilket 
resulterede i 2-3 henvendelser af interesserede kommende 
studerende.  
 
Det blev også vendt på mødet, at disse intro-møder fremover 
skal arrangeres af institutterne, og at der selvfølgelig er frie 
hænder til at gribe opgaven anderledes an. Der er bl.a. behov for 
et tænd-og-sluk kursus i forhold til Blackboard. 
 
Ad 2. 
HD skal ”5-årsevalueres igen”. Studieleder er i gang med at 
skrive rapporten, og mødet finder sted i september. Det blev 
aftalt, at Studentermedlemmet af studienævnet skulle prøve at 
finde 1-2 medstuderende, der kunne deltage i evaluerings-
mødet. 
 
Ad 3. 
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Pkt. Dagsorden Referat 
Der blev orienteret om at reglen om 6 års maksimal studietid, 
som fremgår af studieordningen ikke har hjemmel i 
bekendtgørelsen for studiet, idet passus omkring dette ikke 
længere er at finde i denne. 6-årsreglen fjernes fra 
studieordningen (SUF) 
 
Ad 4. 
Notat omkring dette blev kort drøftet til almindelig orientering. 
 
Ad 5. 
Optagstallene blev rundsendt med dagsordenen. Tallene er ok, 
men lettere vigende – altså lidt lavere end sidste år. 
Særligt Marketing Management-linjen oplever nedgang, og det 
samme gør Organisation og ledelse i Herning. 
 

 8 Evt. opfølgning på vigtige 
emner fra koordinator- og 
fællesudvalgsmøder 

På seneste koordinatormøde lige før ferien blev 
fagbeskrivelserne for foråret 2018 gennemgået med henblik på 
generelle præciseringer. Disse redigeres af SUF sammen med 
yderligere eventuelle redigeringer, som er foretaget af 
koordinatorerne/de fagansvarlige, som har haft dem til 
gennemsyn. 

9 Evt.  
10 Næste møde  

 
 

 


