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Referat 
 

Referat fra 1. møde i HD Studienævnet 
Tirsdag den 8. februar 2022 fra kl. 14.00 til 16.00  
 
Deltagere: Studienævnsformand Michael Christensen, studienævnsmedlemmer Henrik 
B. Sørensen, Finn Sten Jakobsen og René Franz Henschel samt observatør Claus Holm 
koordinator for HD(R)  
 
Afbud: Studenterrepræsentant Steffen Thier og studievejleder Nikoline Ohnemus 
Christensen  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Konstituering af studienævnet  
3. Meddelelser  
4. Undervisningsevaluering E21  
5. Optagelsestal F22  
6. Præsentation af SoMe undersøgelse  
7. Evt.  
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2. Konstituering af studienævnet  
Som bilag til punktet var der fremsendt link til Standardforretningsorden for 
studienævn. Da Steffen Thier (ST) er genganger, var der ikke behov for en detaljeret 
gennemgang af forretningsordenen. Michael Christensen (MC) blev enstemmigt 
genvalgt til studienævnsformand ved fredsvalg. Ligeledes blev ST, der er det eneste 
studentermedlem, valgt til næstformand. Tilsvarende indgår ST også i merit- og 
dispensationsudvalget.  
 
Ad 3. Meddelelser  
MC orienterede om nedenstående emner: 
 

1. Status på afvikling af eksamen V21/22 og undervisning F22 pba. corona 
De studerende og undervisere er tilbage på campus, dvs. det er slut med 
restriktioner på de videregående uddannelsesinstitutioner, da alle restriktioner blev 
ophævet fra den 1. februar 2022. Undervisningen afvikles derfor igen onsite. De 
eksamener, der blev afviklet med fysisk fremmøde til ordinær eksamen (afholdt før 
19. december) afvikles også med fysisk fremmøde til reeksamen. Langt størstedelen 
af reeksaminerne afvikles online i februar måned.  
 
2. Status på HD(B) 
HD(B) er endelig godkendt af Styrelsen, og kurserne er sendt videre til registrering. 
Derudover er der næsten styr på undervisningsdækningen af kurserne – der er kun 
enkelte kurser, hvor undervisningsdækningen mangler at falde på plads. Der bliver 
udbudt en stor palette af valgfag, og det bliver spændende at se, om der er 
tilmeldinger nok til at afvikle dem alle.  
 
3. Informationsmøder hhv. den 5. april og 6. april 2022 
Der afvikles informationsmøder hhv. den 5. april for HD 1. del og den 6. april for HD 
2. del i Aarhus. Den 6. april afvikles der ligeledes et informationsmøde på Færøerne, 
hvor MC deltager. Der vil desuden være et videolink til Studievejledningen, der vil 
bevare evt. spørgsmål. Den 21. april afvikles der et informationsmøde for både HD 1. 
del og HD 2. del i Herning. 
 
4. Dimission 
Dimissionen genoptages efter et par års pause pga. corona. Modellen ændres til at 
følge samme model som dagsstudierne med en officiel del med taler, 
underholdning, udlevering af gave på op til 300 kr. samt fotografering. De 
studerende sidder på rækker. Derefter følger en uofficielt del med en stående 
reception og et let traktement og drikkevarer. Den skæres ned på udgifter til mad og 
vin, men gaven bliver dyrere. Den nye model er godkendt af institutlederne. Der er 
rettet henvendelse til Det Jyske Musikkonservatorium ift. at stå for den musikalske 
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underholdning. Modellen gælder for MGMT og ECON. BTECH afholder fremadrettet 
deres egen dimission. 

 
3. 5-årlig uddannelsesevaluering med opstartsmøde den 10. marts + AoL 
Uddannelsesevalueringer ved Aarhus BSS tager afsæt i de fælles principper og 
rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på AU og er således baseret på 
værdigrundlaget og målsætningerne i AUs politik for kvalitetsarbejdet på 
uddannelsesområdet. Den 5-årige uddannelsesevaluering er dialogbaseret med 
udgangspunkt i en selvevalueringsrapport, der indeholder et indikatorbaseret 
datamateriale. De eksterne eksperter, censorkorpset og udvalgte aftagere har til 
opgave at udfordre udvalgte aspekter af uddannelsen, hvor den afledte drøftelse 
gerne skal føre til konkrete forslag til handlinger og udviklingsinitiativer. Der er 
indkaldt til et opstartsmøde den 10. marts med bl.a. deltagelse af prodekan for 
uddannelse Morten Rask. Der afvikles ikke årlig statusmøde i samme år, som den 5- 
årige uddannelsesevaluering. 
 
Desuden orienterede MC om en ændring af indikator 2b. om videngrundlaget 
VIP/DVIP. Fremover skal en kvalitativ indikator i form af en oversigt over fagmiljøets 
videnaktiviteter måle og evaluere kvaliteten af uddannelsernes videngrundlag på en 
mere relevant måde. Oversigten skal bestå af aggregerede data på 
uddannelsesniveau, der viser summen af fagmiljøets aktuelle aktiviteter relevant for 
videngrundlaget opdelt i viden fra eller om 1) erhverv og praksis, 2) udvikling og 3) 
forskning relevant for uddannelsen.  
 
4. Nyt aftagerpanel pr. 1. januar 2022  
Studie- og institutledelserne har indstillet fem personer til godkendelse ved 
dekanen, hvor et enkelt medlem genudpeges. Aftagerpanelet nedsættes for en 3- 
årig periode. I forbindelse med sammensætningen af aftagerpanelet er der lagt vægt 
på, at alle har en HD-uddannelse, så de kender uddannelsens indhold, hvor alle de 
nuværende fem specialiseringer repræsenteret. Der er også sikret en varieret 
kønsfordeling. På hjemmesiden fremgår det, hvem der fremadrettet er medlem af 
HD-aftagerpanelet.  
 
5. Justering af forplejningspriser fra E22 fra 280 kr. ex moms til 330 kr. ex moms pr. 5 
ECTS point 
Fra efteråret 2022 bliver forplejningsprisen justeret fra 280 kr. ex moms til 330 kr. ex 
moms pr. 5 ECTS point. På undervisningsgange, der afvikles om lørdagen i Aarhus 
serveres der morgenmad, frokost og kage/kaffe om eftermiddagen. På HD(B) i 
Aarhus afvikles et enkelt kursus om lørdagen, der udelukkende undervises om 
formiddagen. Disse HD(B)-studerende får morgenmad og frokost og skal betale 
samme pris.  
 
 
 

https://bss.au.dk/om-aarhus-bss/organisation/aftagerpaneler/aftagerpanel-for-hd/
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6. Opponentindlæg samt reeksamen for seminar HD(R) og HD(B).  
Studienævnet har ad flere omgange drøftet reglerne mht. tilstedeværelse, 
dispensation fra tilstedeværelse, antal skriftlige opponentindlæg ved fravær og 
vilkår for reeksamen. For en god ordens skyld er der som bilag til punktet fremsendt 
de gældende kursusbeskrivelser for seminaret på HD(B) og HD(R), uddrag fra 
studieordningen vedr. seminar samt svaret vedr. afholdelse af reeksaminer fra 
Uddannelsesjuridisk Service, som blev behandlet på foregående studienævnsmøde. 
Disse dokumenter beskriver de gældende regler, herunder hvordan reglerne 
praktiseres.  
 
7. Ændring i studieordningen mellem 2016 og 2020 vedr. engelsk resumé på 
afhandlinger  
Der er slettet et afsnit vedr. det engelsk resumé i en kursusbeskrivelse for en 
afhandling. Det er taget ud, da HD er en dansksproget uddannelse, hvor prøver 
ligeledes aflægges på dansk.  
 
8. Ændringer til HD studienævnets årshjul (Revideret årshjul er vedlagt) 
Som bilag til punktet var det reviderede årshjulet udsendt. Årshjulet er blevet 
revideret, så det modsvarer den parksis, der er i HD-studienævnet.  
 
8. Videooptagelser 
Der indstilles et forslag til institutlederne om, at al HD-undervisning bliver 
videooptaget fra og med efteråret 2022 ifm. lanceringen af HD Business. HD 
Business er baseret på langt større fleksibilitet og valgfrihed mht. hvilke fag, de 
studerende kan vælge, og derfor vil vi i langt højere grad end tidligere opleve, at de 
studerende tager fag på tværs af institutter, specialer og lokationer. Derfor er det 
vigtigt, at de studerende oplever en ensartet service ift. videooptagelse på alle fag.  

 
Der bliver dog ikke ændret ved det grundlæggende princip om, at videooptagelserne 
alene skal tjene som et supplement til den fysiske undervisning. AU er et 
campusuniversitet, og der tilbydes ikke fjernundervisning på HD. Videooptagelserne 
skal derfor kun ses som en service til de studerende, der lejlighedsvis ikke kan 
deltage i den fysiske undervisning fx pga. rejseaktivitet, ligesom de kan være 
understøttende ifm. eksamenslæsning. Ift. Færøerne tjener videooptagelserne dog 
som egentlig fjernundervisning.  

 
Nogle fag udbydes såvel på hverdage som på lørdage og såvel i Aarhus som i 
Herning. Udspillet er, at alle fag kun optages én gang, og at det sker for alle 
fælles fag i Aarhus. Studerende i Herning vil derfor få stillet en video til rådighed 
med en anden underviser end deres egen underviser, medmindre der er tale om 
et fag, der kun undervises i Herning. I disse tilfælde foretages videooptagelsen i 
Herning. Tilsvarende vil studerende på 1. del i Aarhus, der læser på 
hverdagsaftener, få stillet en video til rådighed, der viser en anden underviser 
end deres egen underviser, da videoen bliver optaget om lørdagen. 
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Beslutningen om, hvorvidt der kan indføres videooptagelse af al HD-
undervisning, skal tages af institutlederne, og en endelig beslutning er endnu 
ikke truffet. 
 

Ad 4. Undervisningsevaluering E21  
Som bilag til punktet var der udsendt samlede opgørelser vedr. undervisningsevaluering.  
 
MC pointerede, at HD underviserne både de interne og de eksterne klarer sig rigtig godt, 
hvilket vi kan være meget stolte af. MC opfordrede til, at underviserne får denne 
feedback, og han vil gerne kvittere for deres gode arbejde. I foråret 2022 er 
undervisningsevalueringen ændret fra 35 til 5 spørgsmål med mulighed for at give 2 
kommentarer. Derfor håber MC, at svarprocenten fremadrettet bliver højere.  
 
Ad 5. Optagelsestal F22  
Som bilag til punktet var der udsendt samlede oversigter over optaget for E22 og 
endelige holdstørrelser.  
 
MC orienterede kort om, at der er optaget 31 unikke personer, dvs. 31 personer er nye 
udefrakommende studerende på HD 1. del, der starter med enkeltfag. I foråret 2019, 
2020 og 2021 har vi optaget studerende på den fulde uddannelse om foråret, men fra i 
år og fremadrettet optages studerende udelukkende på enkeltfag om foråret. 
Begrundelsen er, at det ønskes, at de studerende følger et anbefalet forløb bl.a. af 
hensyn til faglig progression, hvis de ønsker at gennemføre den fulde uddannelse. 
Ligeledes er der optaget 20 unikke personer, dvs. 20 nye udefrakommende studerende 
på HD 2. del, der også starter med enkeltfag. Desuden er der vedlagt en oversigt med 
tilmeldinger på de enkelte fag. 
 
Ad 6. Præsentation af SoMe undersøgelse  
Pga. sygdom udsættes punktet til næste møde den 22. marts 2022. 
 
Ad 7. Evt.  
Der var intet under eventuelt. 
 
Mødet sluttede 14.40. 
 
Studienævnsformand Michael Christensen / Anne Sejrsen, referent 
 
 
 


