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Referat af mødet i HD studienævnet 
 
Tid: Tirsdag den 9. juni 13.00 til 15.00 (Mødet sluttede kl. 14.00.) 
Sted: Mødet blev afviklet via Skype for Business 
 
 
 
 
 
Til stede 
Studienævnsmedlemmer:  
Studielektor Søren Erik Nielsen (studieleder og studienævnsformand), professor René Franz 
Henschel, lektor Finn Schøler, ing. docent Jan Laursen 
 
Afbud 
Studerende Isabella Møller  
 
Sekretariatsbetjening: 
Studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent) 
 
 
 

Referat 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Årlig statusmøde 2020   
3. Ansøgningstal, valgfagstilmeldinger og evt. aflysninger 
4. Drøftelse og godkendelse af nyt valgfag til HD 1. del 
5. Orientering om Assurance of Learning (AoL) på Aarhus BSS 
6. Orientering siden sidst 
7. Eventuelt  
8. Næste møde 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden  
Studienævnsformanden indstillede, at notatet vedr. valgfaget International Økonomi be-
handles under punkt 3. Den ændrede dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Studenterrepræsentanten Isabella Møller var forhindret i at deltage på dagens møde, 
men havde forinden fremsendt skriftlige kommentarer til dagsordenen. 
 
Ad 2. Årlig statusmøde 2020  
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt handleplanen fra 2019 samt data-
materialet fra indeværende år. 
 
Det årlige statusmøde for HD-uddannelsen afholdes den 25. august 2020. Studienævns-
formanden informerede om, at formatet for det årlige statusmøde i år grundet COVID-19 
er neddroslet, og at møderne som udgangspunkt i foråret afvikles som online møder. På 
mødet deltager institutledere, prodekanen foruden studielederen. Desuden har studen-
terrepræsentanten Isabella Møller givet tilsagn om at deltage, ligesom Isabella vil forsøge 
at finde en medstuderende, der også har lyst til at deltage.   
 
Studienævnsformanden oplyste, at han sædvanligvis på de årlige statusmøder gennem-
går datamaterialet og indikatorerne ved hjælp af en PowerPoint, og giver dermed møde-
deltagerne en status over uddannelsen. Ved en gennemgang af datamaterialet hæfter 
studienævnsformanden sig særligt ved, at der er færre røde markeringer i datamateria-
let end de tidligere år, hvilket er glædeligt. Studienævnsformanden opfordrer studie-
nævnsmedlemmerne til at give besked, hvis de har noget at tilføje, som skal tages med 
på det årlige statusmøde. Derefter gennemgik studienævnsformanden kort de enkelte 
indikatorer efterfulgt af en kort opfølgning på handleplanspunkterne. 
 
Indikator 1. Timer pr. ECTS. 
Intet at referere. 
 
Indikator 2.  VIP/DVIP-ratio.  
Studienævnsformanden konstaterer, at indikatoren er rød, og tilføjer, at området er 
uden for studienævnets kompetenceområde. 
 
Indikator 3. Udbytte af undervisningen. 
Studienævnsformanden hæfter sig ved, at der er ikke er nogle røde markeringer. I for-
hold til svarprocenten ligger det mellem 19% og 53%. 
 
Indikator 4. Beståelsesprocenter.  
Beståelsesprocenter er en ny indikator, der er tilføjet i datamaterialet på bekostningen 
af den indikator, der berørte administrativ support, fysisk og fagligt studiemiljø.  
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Indikator 5. Fagligt miljø.  
Organisation og Ledelse i Herning er rød, hvilket studienævnsmedlem Jan Laursen un-
drede sig over, da Herning ikke har afviklet HD i Organisation og Ledelse i flere år. Stu-
dienævnsformanden vil derfor undersøge nærmere, hvad det tal systemteknisk er et ud-
tryk for. Det kan være afhandlinger eller valgfag, der systemteknisk er hæftet op på HD 
Organisation og Ledelse. 
 
Indikator 6 Relevans 
Studienævnsformanden hæftede sig igen ved, at der ikke er nogle røde markeringer. Det 
ser også positiv ud på kursusniveau. 
 
Opfølgning på handleplanen 
Nr. 1. Implementering af Erhvervsøkonomi 
Sagen betragtes som afsluttet. 
 
Nr. 2. Undervisningsevaluering 
Afrapporteringsmetode er ændret til en gennemsnitsbetragtning i stedet for andele. 
 
Nr. 3. Administrativ support, fysisk og fagligt studiemiljø. 
Studienævnsformanden forklarende, at han normalvis vil tale med de studerende om 
administrativ support, fysisk og fagligt studiemiljø, når han er på turné på udvalgte hold, 
men at det i år ikke har kunne lade sig gøre grundet COVID-19. 
 
Nr. 4. Læringsmålsmatricer for HD 2. del. 
Dagsordenspunkt 5 til dagens møde vedrører Assurance of Learning (AoL). Begrundelsen 
for det videre arbejde med læringsmålsmatricerne og AoL er akkreditering. Læringsmåls-
matricerne er noget studienævnet vil beskæftige sig mere med på et kommende studie-
nævnsmøde. 
 
Nr. 5. Reform HD 
Den fleksible HD blev drøftet på et møde i maj 2019. I øjeblikket er Økonomisk Institut 
og Institut for Virksomhedsledelse i gang med af lave ændringer, som vil gøre MBA-ud-
dannelsen mere fleksibel. Efterfølgende kan HD komme i spil, og her vil muligheden for 
en HD uden specialisering utvivlsomt blive diskuteret. 
 
Nr. 6. Pædagogisk udvikling i form af edu it og didaktik 
Det er spændende med erfaringerne fra foråret, hvor store dele af undervisningen og 
eksaminerne har foregået online grundet COVID-19.  
 
Nr. 7. Omkostningsoptimering 
Intet at referere. 
 
Nr. 8. Undervisningsevaluering 
Besvarelsesprocenten ligger mellem 20% og 53%. 
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Nr. 9. Levering af data på linjeniveau. 
Det er vigtig med en detaljeringsgrad, der muliggør identificering og opfølgning. 
 
Ad 3. Ansøgningstal, valgfagstilmeldinger og evt. aflysninger 
Som bilag til punktet havde studienævnet fået tilsendt ansøgningstal for juni 2020 og et 
notat vedr. afviklingen af Dataanalyse – afvikling i en særlig form som et led i overgangen 
til en ny studieordning. 
 
Studienævnsformanden informerede om, at optagelsestallene ser ganske fornuftige ud 
sammenlignet med juni 2019. De virtuelle informationsmøder har fungeret udmærket 
og med overranskende god tilmelding. 
 
Der har været afholdt et fagligt webinar med Business Danmark, der er den fagforening, 
som organiserer personer, der arbejder med salg og marketingsbranchen. Der var i den 
forbindelse mulighed for at markedsføre HD 2. dels specialiseringen i Strategisk salg og 
Marketing, Der var 100 tilmeldte og ca. 70 deltog. Med det afsæt er der nikket til at gen-
nemføre den nye HD 2. dels specialisering i Strategisk salg og Markting. Der er ligeledes 
givet grøn lys til at gennemføre HD 2. dels specialiseringerne i Finansiel Rådgivning og 
Finansiering, hvor der ikke har været så stor søgning.  
 
Der er tilmeldt 12 studerende fra Færøerne, hvor vi optager studerende hvert andet år. 
De er tilmeldt på HD 2. dels specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring. Studie-
nævnsmedlem Jan Laursen efterspurgte om, der er blevet gjort en ekstra markedsfø-
ringsindsats i den forbindelse, hvilket der ikke er. 
 
International Økonomi i Herning aflyses grundet ressourcesituationen. Business Analysis 
and Valuation på HD Regnskab aflyses på grund af for få tilmeldte. Der blev spekuleret i, 
om fagets titel har indflydelse på søgningen til faget i Aarhus. 
 
Studienævnsmedlem René Franz Henschel spurgte ind til fordelingen af studerende, der 
er beskæftiget i henholdsvis det offentlige og private virksomheder, da kompetenceud-
viklingsmidler en del af overenskomsterne, hvor medarbejderne kan vælge at bruge en 
del af deres løn på en uddannelse. Ligeledes er der flere kompetenceudviklingspuljer, 
der ikke bliver brugt ifølge Dansk Industri. Ligeledes spurgte studienævnsmedlem René 
Franz Henschel ind til hvilket indsatser, der bliver gjort for gøre potentielle studerende 
opmærksom på muligheden for at få finansieret HD-uddannelsen via kompetenceudvik-
lingspuljer, og opfordrede til, at der oprettes en side på den eksterne hjemmeside, der 
informerer de studerende om de forskellige finansieringsmuligheder. 
 
Studienævnet drøftede forslaget til afvikling af Dataanalyse i efteråret 2020. Studenter-
repræsentanten havde indgivet en skriftlig bemærkning ift. den del af undervinsingen, 
der skal foregå online. Studenterrepræsentanten mente ikke, at online undervisning er 
hensigtsmæssigt særligt ift. Datanalyse, hvor mange studerende i forvejen er udfordret. 
Studienævnets andre medlemmer noterede sig bemærkningen, men besluttede bl.a. i 
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lyset af de erfaringer med online undervisning, der er gjort i forbindelse med COVID-19 i 
foråret, at tilslutte sig det fremlagte forslag, som et forsøg. 
 
Ad 4. Drøftelse og godkendelse af nyt valgfag til HD 1. del, International Økonomi 
Studenterrepræsentanten Isabella Møller havde indgivet en skriftlig bemærkning ift. for-
slaget om en skriftlig 72 timers opgave på max. 10 sider. Et tidsomfang på 72 timer er 
ikke hensigtsmæssigt for studerende på HD-uddannelsen, der studerer samtidig med, at 
de har fuldtidsarbejde. Det vil betyde, at de studerende skal tage 3,5 eller 4 fridage fra 
deres fuldtidsbeskæftigelse, hvilket er uhensigtsmæssigt. De andre studienævnsmed-
lemmer bakkede op om indvendingen. Studienævnsformanden beder underviserne om 
at revidere tidsomfanget til 4 eller 8 timer. 
 
Ad 5. Orientering om Assurance of Learning (AoL) på Aarhus BSS 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. Til orientering skal HD-uddannelsen ef-
ter planen igennem en 5 årsevaluering igen i 2022. 
 
Ad 6. Orientering siden sidst 
Studienævnsformanden orienterede om det seneste møde i HD fællesudvalget den 26. 
maj.  
 
Der er forsat uklarhed om den nye titel på HD 2. dels specialiseringen i Salg og Marke-
ting. Alle udbyderne har vendt tilbage til de faglige miljøer vedr. titlen, hvor der er op-
bakning til Strategisk salg og Marketing fra alle udbydere på nær fra CBS. 
 
Alle udbydere har en forventning om et fald i optaget.  
 
Studienævnsmedlem Finn Schøler spurgte ind til, om der er taget stilling til, hvordan un-
dervisningen skal forløbe i efteråret. Studienævnsformanden kommenterede, at der ikke 
er en afklaring på området, men at der bliver pres på de fysiske lokaler, da der er mange 
studerende, der ikke tager på udveksling samtidig med at afstandskravene skal overhol-
des. Der er blevet meldt ud, at nye studerende bliver prioriteret ift. det fysiske frem-
møde. Studienævnsformanden tager kontakt til prodekanen for at få en status. 
 
Ad 7. Eventuelt  
Intet af referere.  
 
Ad 8. Næste møde 
Møderne i efteråret er fastsat til den 18. september og den 12. november. Mødeindkal-
delserne er udsendt. Såfremt mødeindkaldelserne kommer til at kollidere med afvikling 
af undervisning i efteråret blev studienævnsmedlemmerne opfordret til at give besked 
til studienævnssupporter Anne Sejrsen, som vil finde andre mødetidspunkter. 
 
Søren Erik Nielsen, studieleder og studienævnsformand/Anne Sejrsen, studienævnssup-
porter.  


