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Referat af mødet i HD studienævnet 
 
Tid: Fredag den 18. september kl. 08.30 til 10.30 
Sted: Bygning 2630, Lokale K101 
 
Til stede 
Studienævnsmedlemmer:  
Studielektor Søren Erik Nielsen (studieleder og studienævnsformand), professor René Franz 
Henschel, lektor Finn Schøler, studerende Isabella Møller samt observatør lektor Michael 
Christensen 
 
Afbud 
ing. docent Jan Laursen 
 
Sekretariatsbetjening: 
Studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent) 
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5. Drøftelse af kursusevaluering foråret 2020 
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7. Orientering om optagelsestal for HD efteråret 2020 på AU og andre udbydere 
8. Orientering om karakterer inkl. karaktergennemsnit for kurser i forårssemestret 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad 2. Ny studieleder pr. 1. februar 2021  
Søren Erik Nielsen indledte punktet med at byde Michael Christensen velkommen som 
observatør i studienævnet. Michael deltager i studienævnsmøderne for at sikre en gli-
dende overgang og en god vidensoverdragelse, da han pr. 1. februar tiltræder som stu-
dieleder for HD-uddannelsen.  
 
Ad 3. Drøftelse af forslag til ny struktur for HD 2. del samt orientering om den videre 
proces  
Som bilag til punktet var der fremsendt et notat: Revitalisering af HD 2. del på Aarhus BSS. 
 
Indledningsvist fortalte Michael Christensen som en kort præsentation, at han har været 
ansat ved ECON i 26 år heraf 8 år som Institutleder frem til fusionen mellem AU og Han-
delshøjskolen. I alle årene har han været koordinator for HD Finansiering, og han har også 
været koordinator for HD 1. del i en periode. 
 
Michael Christensen fremlagde derefter et oplæg til en ny HD 2. dels struktur, der er ini-
tieret af de tre institutledere på MGMT, ECON og BTEC på baggrund af, at der i HD be-
kendtgørelsen fra 2018 er mulighed for at lave en HD 2. del uden en specifik faglig speci-
alisering, hvor den enkelte studerende selv får mulighed for at sammensætte indholdet. 
 
Som det ser ud for nuværende er flere ud af de fem specialiseringer tabsgivende. Tanken 
med den nye struktur er en indskrænkning af udbudte fag for at få en økonomisk bære-
dygtig HD 2. del. Alternativt kunne de fire specialiseringer, der er økonomisk nødlidende, 
lukkes, men det vil have betydning for indtægten for HD 1. del. HD Regnskab og Økono-
mistyring er en brancheuddannelse, der er obligatorisk for revisoruddannelsen, og fort-
sætter derfor uændret. 
 
Der vil udbydes tre toninger i henholdsvis i Organisation, Marketing og Finansiering, hvor 
der udbydes 6 obligatoriske fag, som er ens for alle studerende og 9 valgfag – 3 til hver 
faglig toning, så det samlede udbud af fag bliver 15 fag. Dette er stort set er en halvering 
i forhold til det nuværende udbud, der tæller 29 fag fordelt på 18 obligatoriske fag og 11 
valgfag. Derudover kan HD-afhandlingen komplimentere den valgte toning. 
 
Oplægget har været præsenteret på et koordinatormøde den 8. september 2020, og ef-
terfølgende har der været individuelle samtaler med de involverede koordinatorer på de 
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tre specialiseringer. Michael udarbejder det endelige notat og præsenterer det for Insti-
tutlederne den 27. oktober 2020. Notatet skal derefter godkendes i erhvervsudvalget og 
efterfølgende fremlægges i aftagerpanelet. 
 
Det er endnu usikkert, hvornår den nye model udbydes ift. godkendelse af ny studieord-
ning, merit, overgangsordninger mv., men det koordineres nærmere med Studier. Isabella 
Møller kommenterede, at det er en fin model, men ønskede en afklaring af om den valgte 
toning kommer til at fremgå på eksamensbeviset. Hertil refererede Finn Schøler fra stu-
dienævnsreferatet fra den 30. november 2018, at 15 ECTS konstituerer et speciale, og i 
forslaget udgør de forskellige toninger 20 ECTS, så det må være muligt. Michael Christen-
sen og studienævnssupporteren sørger for at undersøge mulighederne for, at toningerne 
kan påføres eksamensbeviserne. 
 
Isabella Møller spurgte endvidere ind til, hvem der er målgruppen til den nye HD 2. del, 
hvortil Michael Christensen svarede, at det er en generel erhvervsøkonomisk uddannelse, 
der skal lukke hullet mellem akademiuddannelser og MBA-uddannelsen. Ifølge Michael 
Christensen er den nye HD 2. dels struktur ”livforlængende”, men i forhold til HD-uddan-
nelsen er det en strukturel udfordring, at uddannelsesniveauet generelt er stigende i sam-
fundet. Det blev foreslået, at HD fællesudvalget kunne stå for at udarbejde en markeds-
undersøgelse i forhold til at indsamle mere viden om tendensen, og den nye markedssi-
tuation, som HD-uddannelsen står overfor. Søren Erik Nielsen kommenterede, at det vil 
være mere hensigtsmæssigt at lave en undersøgelse selv, da der så forskellige udgangs-
punkter for de fire udbydere af HD-uddannelsen, og at det vil være endnu mere interes-
sant at tale med de potentielle studerende, som ender med at vælge Aarhus BSS fra. Der 
blev efterfølgende kort talt om markedsføringen af HD-uddannelsen ift. betydningen for 
løn- og karriereudviklingen. Deraf kommenterede Isabella Møller, at den nye HD 2. del 
struktur er en oplagt mulighed for på ny at præsentere HD-uddannelsen for de omkring-
liggende virksomheders HR-afdelinger ift. opkvalificering af deres medarbejdere.  
 
Herefter forsatte en drøftelse vedr. placering af undervisningen på henholdsvis hverdags-
aftner og lørdage, da der er lagt op til at undervisningen skal foregå udelukkende om lør-
dagen med den nye struktur, som det har været på HD Finansiering og HD Regnskab og 
Økonomistyring i en lang årrække, hvor undervisningen har været suppleret med video-
optagelser. Både studerende og undervisere oplever tidmæssige udfordringer ift. at un-
dervisningen afvikles fra kl. 18.15 til 22.00. Isabella Møller kunne oplyse, at hun oplever 
kurser, hvor undervisningen afvikles med korte pauser og så i tidsrummet fra 18.15 til 
21.00. Studienævnet udtrykte en bekymring i forhold til denne løsning, da man var enig 
om, at pauserne er ”nyttige” samtidig med, at det fornemmes svært at levere den forven-
tede undervisning i denne kompakte form. René Franz Henschel spurgte ind til, om det vil 
være muligt at lave en forskudt løsning med streaming i hverdagen fra fx kl. 15.00 til 18.00 
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og fysisk fremmøde om lørdagen, hvilket Isabella Møller bakkede op om. Afslutningsvist 
tilføjede Isabella Møller, at der skal være en opmærksomhed på de udbudte eksamens-
former fx gruppeeksaminer, hvis undervisning afvikles online, da det i praksis betyder, at 
de studerende ikke har mødt hinanden.  
 
Ad 4. Kursusbeskrivelser for efteråret 2021 til godkendelse 
Som bilag til punktet var der fremsendt de relevante kursusbeskrivelser.  
 
HD 1. del  
International Økonomi (nyt valgfag) 
På baggrund af studienævnets kommentarer fra mødet den 9. juni er eksamensformen 
ændret fra en skriftlig 72 timers opgave til en mundtlig eksamen med intern censur. Stu-
dienævnet godkendte ændringen. 
 
Afsluttende projekt  
Kursusbeskrivelsen er revideret ift. læringsmål og indhold. Studenterrepræsentanten 
kommenterede, at ændringerne betyder, at projekterne bliver med erhvervsøkonomisk 
indhold, men det vil også betyde en rigtig god sammenhæng med metodefaget. Studie-
nævnet kommenterede, at det skal afklares med Studier, hvornår ændringerne kan træde 
i kraft, og at det efterfølgende skal adviseres på Blackboard til de studerende. 
 
HD 2. del:  
HD F: Derivatives 
Der fremgår eksamensmål i kursusbeskrivelsen, som skal slettes, og på den baggrund skal 
kvalifikationsbeskrivelsens læringsmål gennemgås og justeres. Studienævnet godkendte 
ændringen. 
 
HD FR: Afhandling  
I kursusbeskrivelsen er der en ændring af eksaminationstiden for det mundtligt forsvar fra 
1 time til 45 min. Studienævnet godkendte ikke ændringen, bl.a. ud fra et ønske om at 
fastholdes ensretning på tværs af afhandlingerne på de 5 specialiseringer. 
 
HD FR og HD R: Strategisk ledelse  
I kursusbeskrivelsen er der en tilføjelse til de faglige forudsætninger: Det er en forudsæt-
ning for at tilmelde sig faget, at man har været tilmeldt alle fag på 1. semester på HD 2. 
del specialiseringen. Studienævnet godkendte ikke ændringen, da Strategisk ledelse er ét 
af to obligatoriske fag på 1. semester på de to specialiseringer, og det vil ligeledes være 
uhensigtsmæssigt i forhold til, at faget også kan vælges som valgfag. 
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HD R: Økonomistyring i ledelsesperspektiv 
I kursusbeskrivelsen er reeksamen ændret til at have samme format, som den ordinære 
eksamen dvs. fra en mundtlig eksamen på 20 min. til en 3 timers stedprøve. Studienævnet 
godkendte ændringen. 
 
Seminarer 
Studienævnet har på et tidligere møde diskuteret ”en betydelig forskellighed” i måden, 
hvorpå seminarrækken er beskrevet på tværs af de 5 specialiseringer. Derfor er de kur-
susansvarlige blevet bedt om, at ”flytte beskrivelsen af seminarrækken” ind i den nye ska-
belon. Dette skal så gerne få den konsekvens, at kursusbeskrivelsen vedrørende seminar-
rækken får den ønskede ensartethed, når vi rammer efteråret 2021. Studienævnet drøf-
tede, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at de forskellige informationer skal placeres i hhv. 
kursusbeskrivelse, studieordning og skrivevejledning. Studienævnet var enig om, at der 
forsat er en opgave med at afklare ovenstående. Søren Erik Nielsen går videre med opga-
ven. 
 
Ad 5. Drøftelse af kursusevaluering foråret 2020 
Som bilag til punktet var der fremsendt de aggregerede undervisningsevalueringsrappor-
ter på nær Finansiel Rådgivning og Regnskab og Økonomistyring i Herning, hvor der har 
været for få besvarelser. 
 
Studienævnet gennemgår 2 gange årligt – én gang pr. semester – den aggregerede under-
visningsevalueringsrapport, hvor det aftales, hvordan der skal følges op på ”mindre til-
fredsstillende” kursusforløb. Søren Erik Nielsen indledte punktet med at påpege, at det 
har været et usædvanligt forår pga. COVID 19, hvilket tydeligt viser sig ift. meget lave be-
svarelsesprocenter på kursusevalueringerne – særlig i Herning. Der er lavet en aftale om, 
at kurser der har under 3,4 ift. udbytte gennemgås i detaljen, og det tegner sig et billede 
af, at de skriftlige kommentarer går på corona-situationen.  
 
Derefter fulgte en kort drøftelse af proceduren i forbindelse med kursusevalueringen, og 
der var enighed i studienævnet om, at underviserne gør alt hvad de kan ift. at få besvarel-
sesprocenterne op, og at der allerede er afsat tid i undervisningsplanerne, så de stude-
rende kan lave besvarelserne i undervisningstiden. Der var ligeledes enighed i studienæv-
net om, at besvarelsesprocenterne og corona-situation gør, at besvarelserne ikke er re-
præsentative, hvorfor der ikke igangsættes nogle initiativer på det foreliggende grundlag.  
 
Ad 6. Årlig status 
Prodekanen for uddannelse afholder årlige statusmøder på alle uddannelser, hvor kvali-
tetsarbejdet drøftes via en række indikatorer. Søren Erik Nielsen fortalte, at det er glæde-
ligt, at datamaterialet i år kun har en enkelt rød indikator, hvilket er forskningsdækningen. 
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Der er en ambition fra institutledernes side om at forøge forskningsdækningen. Der er 
dog ikke noget, der tyder på, at de studerende er utilfredse med de eksterne undervisere, 
der opnår høje evalueringer (+4). Der blev deraf drøftet, hvordan forskningsdækningen 
skal tolkes, og om undervisningen kan anerkendes som forskningsbaseret, når den bygger 
på artikler, som underviserne ikke selv har skrevet. Michael Christensen tilføjede i den 
forbindelse, at koordinatorerne for de enkelte specialiseringer typisk er en fastansat med-
arbejder, der har en forskningsforpligtelse, og som har en mangeårig videnskabelig karri-
ere bag sig. Dette sikrer det videnskabelige niveau, samt at undervisningen er forsknings-
baseret. 
 
Derudover oplyste Søren Erik Nielsen, at i forhold til administrativ support gør studievej-
ledningen et godt stykke arbejde ift. kommunikationen med de studerende, hvor de bl.a. 
har arrangeret pop-up vejledninger. Vedrørende de fysiske rammer har der været fokus 
på størrelsen af lokaler skulle svare til antallet af studerende. 
 
Ad 7. Orientering om optagelsestal for HD efteråret 2020 på AU og andre udbydere 
Studienævnet 
Som bilag til punktet var der fremsendt et dokument med optagelsestallene for efteråret 
2020. 
 
Søren Erik Nielsen orienterede, at optagelsestallene pr. 8. august generelt er fine. Der har 
dog været et betydeligt fald på Regnskab og Økonomistyring i Aarhus, hvor der er optaget 
-19,24 % sammenlignet med sidste år på trods af, at der i år også er optaget 12 studerende 
fra Færøerne. En forklaring kan være, at der er flere og flere i revisionsbranchen, som går 
andre uddannelsesveje. Der har modsat været en 50 % stigning på Strategisk Salg og Mar-
keting på baggrund af en fremgang på 7 studerende. 
 
Copenhagen Business School (CBS) har status quo på Regnskab og Økonomistyring samt 
et øget optaget på HD 1. del. Som noget nyt har CBS udbudt undervisning på HD 1. del på 
hele torsdage samt et forløb, hvor undervisningen udelukkende er online. 
 
Studienævnet drøftede endnu engang det, som studienævnet opfatter som en særdeles 
rigid optagelsesproceduren, hvilket betyder, at der afvises studerende, som i stedet væl-
ger en af de andre udbydere af HD-uddannelsen. 
 
Det er en særlig udfordring for de store revisionshuse, som ansætter revisorelever umid-
delbart efter afsluttet HHX-eksamen, og i disse situationer er det særdeles svært at over-
holde en ansøgningsfrist primo august. Der var enighed i studienævnet om, at det er et 
strategisk problem ift. konkurrenterne. 
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Ad 8. Orientering om karakterer inkl. karaktergennemsnit for kurser i forårssemestret 
2020 
Som bilag til punktet var der fremsendt et dokument med eksamensstatistik for HD 1. del 
og HD 2. del.  
 
Studienævnet hæftede sig ved det høje karaktergennemsnit for erhvervsøkonomi, hvor 
en tredjedel af de studerende får karakteren 12.  Søren Erik Nielsen oplyser, at den samme 
fordeling af karakterer er tilfældet hos fx CBS, men tilføjer også, at karakterfordelingen 
skal undersøges nærmere. Michael Christensen kommenterede, at han har gennemgået 
eksamensopgaverne, og at det ikke er nemme cases de studerende får. 
 
Ad 9. Orientering om valg til studienævnene 
I efteråret er der valg til studienævnene, hvor både videnskabelige medarbejdere og stu-
denterrepræsentanter er på valg. Til orientering bliver valgcirkulæret offentliggjort i slut-
ningen af uge 38. Kandidatanmeldelsesfristen løber fra den 19. oktober kl. 9.00 – 23. ok-
tober kl. 12.00. Studienævnsformanden udarbejder en tekst, der uploades på Blackboard 
for at promovere studienævnsarbejdet, og gøre de studerende opmærksomme på mulig-
heden for at få indflydelse på bl.a. udviklingen af HD-uddannelsen. Der blev foreslået, at 
der også laves en video med studienævnsformanden og studenterrepræsentanten, hvor 
de fortæller om arbejdet i studienævnet. 
 
Ad 10. Orientering siden sidst 
Studienævnsformanden opdaterede studienævnet om de seneste corona-relaterede for-
hold. 
 
Midtterm-eksaminer efteråret 2020 
Søren Erik Nielsen er af dekanatet blevet bedt om, at afklare evt. konverteringer på bag-
grund af den aktuelle corona-situation ift. midtterm-eksaminerne, som er de eksamens-
aktiviteter, der er placeret relativt tidligt i efterårssemestret. Studienævnet godkendte 
som bekendt via en skriftlig høring nedenstående konverteringer: 
 

• HD 2. del, seminarer: Det normale format for seminarrækkerne fastholdes, med 
mindre der kommer et ubehageligt coronatilbagefald, og i en sådan situation af-
vikles forsvar af seminarrapporterne via ZOOM. 

• HD SSM: Marketing Management konverteres til 4 timers take-home-opgave 
• HD O: Ledelse og organisationspsykologi konverteres til 4 timers take-home-op-

gave 
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Skriftlige eksaminer vinter20/21  
I forbindelse med de forestående vintereksamener vil HD-uddannelsen i et endnu ikke 
helt afklaret omfang blive ramt af ikke at kunne afvikle alle skriftlige stedprøver fysisk bl.a. 
på baggrund af de gældende afstandskrav som følge af corona-situationen. Søren Erik Ni-
elsen blev bedt om en tilbagemelding, der skulle indeholde hvilke tre eksamener, der har 
1. prioritet ift. at blive afviklet fysisk, og hvilke tre eksaminer, der har 2. prioritet, mens 
resten potentielt kan omlægges til online. Beslutningen efter koordinering med de faglige 
miljøer ses nedenfor. 
 
Prioritet 1: 

• Organisation/fag på HD 1. del i hhv. Herning og Aarhus (UVAKODE 46019DU007 
og 46019DU008) 

• Erhvervsret/fag på HD 1. del i hhv. Herning og Aarhus (UVAKODE 46015DU023 og 
46209D0014) 

• Eksternt Regnskab/fag på Regnskab og økonomistyring i hhv. Herning og Aarhus 
(UVAKODE 46016DU016 og 46016DU015) 

 
Prioritet 2: 

• Strategisk ledelse/fag på Regnskab og økonomistyring i hhv. Herning og Aarhus 
(UVAKODE 46016DU020 og 46016DU017) 

• Værdibaseret prisfastsættelse/fag på Strategisk salg og marketing (UVAKODE 
46019DU013) 

• Økonomistyring i et ledelsesperspektiv/Valgfag i Herning på Regnskab og økono-
mistyring (UVAKODE 46017DU008) 

 
Ad 11. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
Ad 12. Næste møde 
Næste møde afvikles den 12. november 2020 fra kl. 08.30 til 10.30. 
 
Mødet sluttede kl. 11.30. 
 
Søren Erik Nielsen, studieleder og studienævnsformand/ 
Anne Sejrsen, studienævnssupporter 


