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Referat af møde i HD-Studienævnet 
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Skype-møde 
 
 
 
 
 
Til stede 
Studienævnsmedlemmer:  
Studielektor Søren Erik Nielsen (studieleder og studienævnsformand), professor René Franz 
Henschel, lektor Finn Schøler, ing. docent Jan Laursen, studerende Isabella Møller 
 
Sekretariatsbetjening: 
Studienævnssupportere Anne Eliasson Sejrsen, Christine Haahr Frederiksen (referent) 
 

Referat 

 
Baggrund for studienævnsmødet  
Dekanatet har bedt alle studienævn om at tage stilling til, hvorledes eksamener til som-
meren 2020 skal afvikles, da det grundet Corona-situationen ikke er muligt med fysisk 
fremmøde på universitetet.  
 
Studieleder Søren Erik Nielsen har tidligt igangsat processen med høring af de faglige 
miljøers ønsker til den nødvendige omlægning af eksamensformaterne. Der er fra Bered-
skabsgruppen efterfølgende udsendt et notat, som præciserer principperne for omlæg-
ningen. 
 
Det blev præciseret, at de foreslåede valg af nye eksamensformater efterfølgende skal 
godkendes af dekanatet.  
 
Omlægning af eksamen 
Eksamenerne bliver som udgangspunkt ændret efter principperne i den ovennævnte no-
tat. Dog ønsker fagmiljøerne bag fagene ”Skatteret” og ”Økonomistyring” (HD-R), at de 
studerende får en halv time ekstra til deres hjemmeopgave, end de ville have fået ved 
den ordinære eksamen (skriftlig stedprøve). 
 
Dette ønske bunder i en erkendelse af, at eksamen, på trods af den stadig er skriftlig, vil 
være relativt anderledes i forhold til, hvad eksamen i fagene normalt er, og hvad de stu-
derende har opøvet i løbet af semestret. Eksamensopgaverne vil, som foreslået i noten 
pr. 17. april 2020, fokusere mere på argumentation og mindre på udregninger og lig-
nende, som normalt gør sig gældende i disse fag. Da dette fokus er anderledes end hvad 
de studerende ellers er vant til i disse fag finder fagmiljøerne det rimeligt at forlænge 
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begge eksamener med en halv time. Studienævnet finder det rimeligt, at dekanatet ta-
ger stilling til ønsket om forlængelse af eksamen. 
 
Der er divergerende ønsker til omlægning af eksamen i ”Samfundsøkonomi” for hhv. 
Aarhus og Herning. Studienævnet ønsker at eksamen både i Aarhus og Herning ændres 
fra en skriftlig stedprøve til en hjemmeopgave, qua retningslinjerne. Fagmiljøet i Aarhus 
havde ønsket en hybrid-eksamen bestående af både en hjemmeopgave og en mundtlig 
eksamen. Studienævnet understreger, at der kan være mulighed for at ændre eksa-
mensformen i faget på sigt, hvis fagansvarlig finder grund hertil, men studienævnet øn-
sker ikke, at den aktuelle situation skal anvendes til aftestning af nye eksamensformer.  
 
Når de tilrettede omlægninger til eksamen er godkendt af dekanatet vil studienævnsfor-
manden lave et udkast til en mail, der kan sendes til undervisere og studerende. 
 
Studienævnet drøftede derudover hvordan det sikres, at alle studerende får besked om 
omlægningerne. Studienævnet er især opmærksomme på eventuelle 3. forsøgsstude-
rende, der som udgangspunkt ikke er tilmeldt Blackboard-grupperne. Det skal sikres, at 
alle studerende får besked om omlægning af eksamener. Studienævnssupporterne un-
dersøger hvorledes studerede får besked.  
 
Studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller gjorde opmærksom på, at der er en del 
stedprøver, som ændres til hjemmeopgaver. Da nogle studerende ikke er så vant til 
hjemmeopgaver vil hun gerne, at der opfordres til at de studerende prøver det digitale 
system (WISEflow) inden eksamen, samt at opfordring og vejledning hertil sendes til de 
studerende.  
 
Studienævnet drøftede også brugen af Zoom til mundtlige eksamener. Flere studerende, 
herunder studenterstudienævnsmedlem Isabella Møller, har gjort opmærksom på, at 
deres virksomhed ikke ønsker, at medarbejdere benytter sig af Zoom. Dette gælder både 
muligheden for at installere Zoom, men virksomhederne synes også bekymrede for sik-
kerheden, og ønsker ikke, at deres medarbejdere drøfter fortrolige ting til en eksamen 
over Zoom. Studienævnet udtrykker på den baggrund bekymring over brugen af Zoom. 
Studienævnsformanden drøfter problemstillingen med prodekanen.  
 
Eventuelt 
Studienævnsmedlem Finn Schøler spurgte til HD-dimensionen. Studienævnsformanden 
bekræftede, at der ikke kan afholdes dimension som planlagt grundet Corona-situatio-
nen. Studienævnet drøftede andre måder at markere dimensionen på, og håber på, at 
der gøres en indsats for at lykønske de studerende, uden en dimensionsfest.  
 


