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HD Studienævnet 
 

Referat 

Referat fra mødet i HD Studienævnet 
Torsdag den 20. september 08.30 – 10.30 
Bygning 2630, lokale K102  
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René 
Franz Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen og studenterrepræsentant Søren Stadil 
Thomsen (observatør) (afbud) samt studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent)  
 

Pkt.  Referat 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Kursusbeskrivelser for 
F2019 til godkendelse 
 
Studienævnet havde fået 
fremsendt de relevante 
kursusbeskrivelser som 
bilag. 
 
 
 

I forbindelse med gennemgangen af de udvalgte 
kursusbeskrivelser indledte studienævnet en drøftelse af, 
hvor stor en arbejdsbelastning, der er forbundet med 
gennemførelsen af et kursus ift. et givet antal ECTS point. 
Det blev pointeret, at arbejdsbelastningen inkluderer alle 
former for aktiviteter, der knytter sig til et enkelt kursus, 
og ikke alene er et udtryk for antal konfrontationstimer. 
Der er arbejdet med at ensarte antallet af undervisnings-
timer på HD 1. del. Der er ikke foretaget en tilsvarende 
ensretning på tværs af 2. dels specialiseringerne, og 
forklaringen herpå er, at forskellige undervisnings-
aktiviteter kan udløse forskellige belastninger af de 
involverede studerende. 
 
Revidering samt ændring af eksamens- og 
reeksamensform: 
HD-F, Risk Management (AA) 

- Der mangler en beskrivelse af reeksamensformen 
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- Studienævnsformanden taler med den 
kursusansvarlige Michael Christensen. 

 
HD 1. Del, Erhvervsøkonomi (AA og H) 

- Under eksamensoplysninger fremgår det, at 
eksamensformen er en ”bunden mundtlig 
eksamen”. Studienævnet ønsker en afklaring af 
termen bunden. Ved oprettelse af 
eksamensformer i STADS kan der benyttes to 
værdilister for hhv. prøveform og kaldenavn, som 
er besluttet på AU niveau. Studienævns-
supporteren kan tilrette, således at 
eksamensformen blot fremgår som mundtlig 
eksamen i kursuskataloget ved at udelade at 
benytte kaldenavn.  

- Fagets mål: Bullet 3 og 5 beskriver et 
eksamensforløb med cases, hvilket ikke er 
gældende for den nye reeksamensform. De to 
bullets skal revideres. 

- Studienævnsformanden taler med den 
kursusansvarlige Michael Christensen. 
 

Flere justeringer: 
HD 1. del, Planlægning af virksomheders interne og 
eksterne kommunikation (AA og H)  

- Godkendt uden bemærkninger 
 
HD-O, HR i strategisk perspektiv (AA) 

- Beskrivelse af lærings- og eksamensmål under 
bemærkninger til eksamensoplysningerne. 
Læringsmålene fremgår i starten af 
kursusbeskrivelsen. Læringsmålene og 
eksamensmålene under bemærkninger skal 
fjernes. Studienævnsformanden taler med den 
kursusansvarlige Henrik B. Sørensen. 

 
HD-F, Corporate Finance (AA) 

- Studienævnet drøftede om sætningen: Ved 
maksimum 10 tilmeldte til reeksamen kan denne 
afvikles som en mundtlig eksamen af 20 minutter 
(uden forberedelse) skal fremgå af de enkelte 
kursusbeskrivelser eller blot i studieordningen. 
Da kursusbeskrivelsen er en del af 
studieordningen, og omkonverteringsmuligheden 
er beskrevet i studieordningen er det ikke 
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nødvendigt, at beskrive det i de enkelte 
kursusbeskrivelser. Studienævnsformanden taler 
med den kursusansvarlige Michael Christensen. 

 
Kortfattede kursusbeskrivelser: 
HD-R, Skatteret (H) 

- 3. afsnit, den sidste sætning skal omformuleres. 
Eksamensmål skal slettes. Studienævnsmedlem 
og koordinator Jan Laursen sørger for at 
kursusbeskrivelsen bliver revideret. 

 
Suppleringsfag i Finansiering 

- Skabelonen for kursusbeskrivelser skal anvendes 
og beskrivelsen skal udfoldes 

- Udlevering- samt afleveringsdatoer skal ikke 
fremgå af kursusbeskrivelsen 

- Beskrivelsen af den case, der skal afleveres inden 
kursusstart, skal udfoldes 

- Studienævnsformanden taler med den 
kursusansvarlige Jan Bartholdy. 

- Afventer til foråret 2020 
 
Suppleringsfag i Marketing  

- Skabelonen for kursusbeskrivelser skal anvendes 
og beskrivelsen skal udfoldes 

- Studienævnsformanden taler med den 
kursusansvarlige Lina Jacobsen. 

- Afventer til foråret 2020 
 

3. Undervisnings-
evaluering F2018 til 
drøftelse 
 
Studienævnet havde fået 
fremsendt de to 
aggregerede rapporter. 
Ligeledes var der 
fremsendt en oversigt 
over karakterer for 
sommereksamen 2018 – 
opdelt på ordinær 
eksamen og reeksamen 
som bilag. 
 

Studienævnsformanden indledte punktet med, at 
orientere om, at der er afholdt et møde den 19. 
september 2018, som opfølgning på årlig status bl.a. på 
baggrund af de røde indikatorer. På mødet deltog 
institutledere, prodekan, rådgiver i dekanatet, 
studieleder og koordinator i Herning. Som det også 
fremgår i referatet fra årlig statusmødet blev det på 
mødet nævnt, at indikatorerne fremadrettet vil være 
baseret på gennemsnitsværdier i stedet for andele. 
 
Ift. besvarelsesprocenterne sørger studienævnsmedlem 
og koordinator Jan Laursen for at underviserne i Herning 
fremadrettet gør en ekstra indsats for at få 
svarprocenten op, da der denne gang kun er få 
studerende fra Herning, der har svaret.  
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Koordinator Henrik B. Sørensen har udarbejdet et godt 
dokument, der kan fremsendes til underviserne vedr. 
proceduren for kursusevaluering. Studienævnet foreslår, 
at dokumentet bliver rundsendt i en Word-udgave. 
 
Ift. oversigten over karakterer for sommereksamen 2018 
er der ikke noget, der giver studienævnet anledning til 
bekymring. Der er ingen studerende, der ikke har bestået 
reeksamen. 
 
Studienævnet ønsker, hvis det er muligt, at afhandlinger 
inkluderes i undervisningsevalueringen fremadrettet. 
Dette drøftes i regi af EVU studielederkredsen på mødet 
den 9. oktober 2018.  
 

4. Ny HD-bekendtgørelse 
(med mulighed for at 
udbyde HD 2. del uden 
specialisering) til 
drøftelse 
 
Studienævnet havde fået 
tilsendt følgebrevet til 
bekendtgørelsen som 
bilag. 
 
 

Der er medio juni udstedt og offentliggjort en ny 
bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske 
diplomuddannelse (HD-uddannelsen).  
 
Der er i den nye bekendtgørelse mindre restriktive krav 
vedrørende omfanget af ekstern censur. Hertil kommer 
en ændring som betyder, at det efterfølgende bliver 
muligt at udbyde en HD 2. del uden eksplicit faglig 
specialisering, idet det er tanken, at den enkelte 
studerende selv får mulighed for at sammensætte 
indholdet på en HD 2. del.  
 
I forbindelse med HD-fællesudvalgsmødet den 4. oktober 
2018 drøftes det, hvordan denne nye mulighed kan 
udmøntes, og herefter vil der blandt HD-koordinatorerne 
være en drøftelse af, hvordan vi konkret på AU gør brug 
af denne mulighed. 
 

5. Harmonisering af 
kursusbeskrivelser på 
tværs af HD udbyderne 
til drøftelse 
 
 
 

Der blev i 2008/2009 lavet et stort stykke arbejde for at 
få ensrettet kursusbeskrivelserne på HD 1. del på tværs af 
HD udbyderne bl.a. ift. til meritmuligheder. Ved et 
nedslag i kursusbeskrivelserne for Eksternt regnskab viser 
det sig, at der ikke længere er en harmonisering af 
læringsmålene ift. viden, færdigheder og kompetencer 
mellem de fire udbydere CBS, AU SDU og AAU. Pensum 
adskiller sig ikke væsentligt mellem de fire udbydere. 
 
Studienævnet besluttede, at rette en henvendelse til HD 
fællesudvalget ift. at få dagsordenssat en opfølgende 
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drøftelse af en evt. forsat harmonisering af 
kursusbeskrivelserne ift. læringsmålene. 
Studienævnsformanden, der deltager i møderne på HD 
fællesudvalget, sørger for dette. 
 
I forlængelse deraf drøftede studienævnet HD 
fællesudvalgets organisering. HD fællesudvalget afholder 
2 møder om året, og det er lektor Lars Meldgaard fra 
SDU, der er formand for udvalget. Udvalget 
sekretariatsbetjenes ligeledes af SDU. Møderne i udvalget 
aflyses ofte, da det er svært at samle alle medlemmerne. 
Omkostningerne, der er forbundet med betjeningen af 
udvalget, fordeles forholdsmæssigt mellem udbyderne. 
Ressourcerne tilfalder SDU. 
 
Studienævnet drøftede, om det vil være gavnligt med 
mere smidig og billigere organisering af HD 
fællesudvalget. 
 

6. Årlig statusmøde den 
8. august 2018 til 
orientering 
 
Resultatet af det årlige 
statusmøde er dels et 
referat og dels en 
handleplan med 
opfølgningspunkter, som 
der arbejdes videre med i 
regi af studienævnet. 
 
Studienævnet havde fået 
fremsendt referat samt 
handleplan som bilag. 
 

Studienævnsformanden oplyste, at der skal afholdes et 
møde med dekan Thomas Pallesen den 30. november 
2018 på baggrund af, at HD-uddannelsen har haft tre 
eller flere røde indikatorer i flere på hinanden følgende 
år. Studienævnsformanden fortalte som tidligere oplyst, 
at der ligeledes har været afholdt et møde med prodekan 
Per Andersen ift. den vigende søgning til HD-uddannelsen 
og de røde indikatorer.  
 
Udfordringen med rekruttering af VIP undervisere til HD-
uddannelsen blev drøftet, da der ønskes større VIP-
dækning. Udfordringen er, at universitets grænse for 
udbetaling af engangsvederlag begrænser institutternes 
adgang til at benytte fastansatte VIP i HD undervisningen. 
Der var enighed blandt studienævnsmedlemmerne om, 
at dette må kunne løses, da der ellers bliver udfordringer 
med at eksekvere HD undervisningen i 2019. 
Studienævnsmedlem Jan Laursen pointerede, at der også 
arbejdes på større VIP-dækningen af undervisningen i 
Herning.  
 
Der blev endvidere drøftet, om HD-F og HD-MM skal 
udbydes hvert andet år i stedet for hvert år. 
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Der har været afholdt uddannelsesevalueringer i 2014 og 
2017, og prodekanen har besluttet, at der gennemføres 
en uddannelsesevalueringen igen i 2020. 
  

7. Ny konstituering af 
aftagerpaneler pr. 1. 
januar 2019 til 
orientering 
 
Studienævnet havde fået 
tilsendt de nye principper 
for aftagerpaneler ved 
Aarhus BSS som bilag. En 
oversigten over 
nuværende medlemmer 
af aftagerpanelet kan ses 
her.  
 
 

Studienævnsformanden orienterede om, at der er 
mulighed for at reorganisere aftagerpanelet, og at 
aftagerpanelet skal bruges mere aktivt end tidligere. 
Aktuelt er det vigtigt, at høre aftagernes input til 
fremtidens HD-uddannelse på baggrund af det vigende 
optag. Studienævnsformanden kontakter alle i 
aftagerpanelet for at høre, om medlemmerne ønsker at 
forsætte arbejdet i aftagerpanelet. Studielederen 
indsender begrundet indstillinger til godkendelse ved 
prodekanen. Studienævnsformanden ønsker, at afvikle et 
møde ultimo 2018 eller primo 2019. 
 
Et studienævnsmedlem nævner, at flere advokater 
ønsker at supplere deres jurauddannelse med en HD, da 
det viser sig, at der bl.a. er et behov for forretnings-
forståelse. Adjungerede lektor Martin Christian Krull har 
fx udtalt, at det vil være hensigtsmæssigt med online 
forløb, da advokaterne er presset på tid ift. arbejds- og 
familielivet.  
 
Endvidere drøftede studienævnet om faldet i optaget kan 
skyldes udbuddet fra private udbydere, der afholder 
kurser, der minder om en mini HD. 
  

8. Høring om campus 2.0 
til orientering  
 

Studienævnssupporteren orienterede om, at der 
fremsendes noget materiale vedr. campus 2.0. i skriftlig 
høring i studienævnet. Studienævnssupporteren bad 
studienævnsmedlemmerne være særligt opmærksomme 
på dette. Høringsperioden er fra den 2. oktober til 23. 
oktober. 
 

9. Meddelelser 
1. HD koordinatormøde 
28. maj 2018 

 
2. Optagelsestal E2018. 
Bilag er vedlagt.  

 
3. Introduktions-
arrangement den 23. 
august 2018 

Ad 1. Afvikling af HD dimission. Det blev drøftet, om det 
ville være en god ide, at invitere studerende fra Herning 
til dimissionsarrangementet i Aarhus. Studienævns-
medlem Jan Laursen nævnte, at det også ville være en 
mulighed, at invitere HD studerende med til 
dimissionsarrangementet for dagstuderende i Herning. 
 
Ad 2. Optagelsestallene er faldende, men det skønnes 
ikke at være dramatisk. Der er dog overvejelser om, HD-F 
og HD-MM kun skal udbydes hvert andet år. 

http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/organisation/studienaevn-og-udvalg/aftagerpaneler/aftagerpanel-for-hd/
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4. Henvendelse fra 
studerende vedr. (nye) 
undervisningstider på HD 

 
5. Seneste møde i HD 
fællesudvalget 

 
6. Viden om HD 
målgrupperne. Oversigt 
om deltagerbetalingen 
fordelt på brancher fra 
2014 – 2017 inkl. 
privatbetaling er vedlagt. 
 
7. Engelske titler på 
kurser. 

 
Ad 3. Der var langt færre deltagere end tidligere, hvilket 
måske skyldes at datoen faldt sammen med DHL 
stafetten.  
 
Ad 4. Studienævnet blev orienteret om svaret til den 
studerende. 
 
Ad 5. Intet at referere. 
 
Ad 6. Oversigten er spændende ift. en drøftelse med 
aftagerpanelet. Egenbetalingen må ikke undervurderes, 
da der er 13% i Herning og 6% i Aarhus af de studerende, 
der betaler deres deltagelse i undervisningen selv.  
 
Ad 7. Intet at referere. 
 

10. Eventuelt 
 
Studienævnet blev 
orienteret om følgende 
under eventuelt. 
 
 
 

AU valg: 
Studienævnssupporteren orienterede om det forstående 
valg af studenterrepræsentanter til studienævnet, der 
løber fra den 12. november kl. 09.00 – 16. november 
2018 kl. 16.00. Opstillingsperioden er fra den 18. oktober 
kl. 09.00 - 26. oktober kl. 16.00. Tidsplan mv. bliver 
offentliggjort snarest. 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. 
 

11. Næste møde Næste møde afholdes den 26. november 2018. 
 

 


