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Referat 
 

5. møde i HD Studienævnet 
Fredag den 18. juni 2021 fra kl. 13.00 til 15.00  
Mødet blev afviklet online via Teams 
 
Deltagere: Studienævnsformand Michael Christensen, studienævnsmedlemmer 
Henrik B. Sørensen og Finn Sten Jakobsen, studenterrepræsentanter Isabella 
Møller og Steffen Thier samt observatører koordinator HD(R) Claus Holm, 
studievejler Lene M. Pedersen og uddannelsesrådgiver Anne Eliasson Sejrsen 
(referent) 
 
Afbud: René Franz Henschel 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Den nye HD 2. del 
4. Opsamling på årlig status 2021  
5. Afsluttende projekt, HD. 1. del, forår 2022 
6. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Michael Christensen (MC) startede indledningsvis mødet med at pointere, at 
studienævnsmøderne starter på det fastsatte mødetidspunkt, og derfor vil han 
gerne, at alle studienævnsmedlemmerne er fremmødt til tiden. 
 
Derefter oplyste MC at punktet vedr. meddelelser i dag og fremadrettet bliver 
punkt to på dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Ad 2. Meddelelser  
MC orienterede om nedenstående punkter: 
 
Koordinator MGMT 
MGMT fremadrettet kun ønsker én ressourceperson på HD, og Henrik B. 
Sørensen vil derfor fremadrettet varetage følgende funktioner: 

a. Koordinator for HD 1. del 
b. Koordinator for HD(B) 
c. Koordinator for afviklingen af HD(O) og HD(SSM). 

Studienævnet gav en stor tak til Karen Brunsø for hendes engagement og talrige 
indsatser for løbende moderniseringer af HD-specialiseringen i marketing. 
 
Møde med HD-sekretærer 
Der afholdes orienteringsmøde med HD-sekretærerne på tirsdag den 22. juni. På 
mødet vil MC orientere om de beslutninger, der er truffet og orientere om den 
nye HD(B).  
 
Indkaldelser til koordinatorer 
Der er sendt indkaldelser ud til koordinatorerne om: 

a. Indmelding af valgfag på HD(B) – deadline 28. juni 
b. Indmelding af kursusbeskrivelser på HD(B) til obligatoriske fag og 

valgfag – deadline 1. august 
 
HD(B) 
HD(B)-uddannelsen er sendt i høring hos aftagerråd og HD Fællesudvalg med en 
deadline for indsendelse af kommentarer den 28. juni.  
 
Ad 3. Den nye HD 2. del 
Som bilagt til punktet var der fremsendt studienævnets opdaterende notat. 
 
MC samlede op på processen vedr. arbejdet med den nye HD(B), hvor 
studienævnet på mødet den 31. maj kommenterede på notatet med 
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bemærkninger til konceptpapiret. Studienævnets samlede svar er indsendt til 
Dekanatet. MC efterspurgte, om der var yderligere bemærkninger til notatet.  
 
Isabella Møller (IM) kommenterede, at den manglende overgangsordning 
betyder, at studerende der har planlagt at gennemføre HD 2. del på længere tid 
en 2 år bliver presset. MC svarede, at vi tager hånd om både nuværende og nye 
studerendes specifikke spørgsmål, som vi tager seriøst og finder løsninger på, da 
vi ikke har et ønske om at forhindre nogle studerende i at blive færdige med 
deres uddannelse. Lene Merete Pedersen (LMP) oplyste, at vi informerer de 
studerende på studieportalen, hvor der bl.a. er en skematisk opsætning af de 
tidligere studieordninger. LMP fortalte også, at der er nogle problematikker, som 
vi typisk først bliver opmærksomme på, når de studerende henvender sig. MC og 
LMP vil løbende følge op på de studenterhenvendelser med særlige 
problematikker. 
 
Claus Holm (CH) kommenterede på notatets punkt 10, hvor studienævnets 
principelle beslutning om maximalt 20 % online undervisning er beskrevet. Det 
fremgår, at den hidtidige praksis på HD 1. del i Århus, HD(R) og HD(F) er, at al 
undervisning optages og gøres tilgængeligt mhp. streaming, hvilket skal 
ses som en del af den online aktivitet, der er på HD-uddannelsen. CH udtrykte 
bekymring for, om det bliver en forhindring for online undervisningsaktiviteter. 
MC svarede, at det ikke er hensigten, og at sætningen skal omformuleres. 
  
Steffen Thier (ST) kommenterede, at studerende på HD 1. del også skal 
informeres om den nye HD(B), og gøres opmærksom på, at der fremadrettet 
udelukkende er to specialiseringer på HD 2. del. MC svarede, at han er enig i, at 
HD 1. dels studerende skal informeres. 
 
Som afslutning af punktet vedr. HD(B) blev tilrettelæggelsen af Eksternt regnskab 
i Herning drøftet, da faget kan samlæses med HD(R) uden en opdeling til to fag.  
CH kommenterede, at der skal være en koordinering af hhv. semesterlængde og 
eksamen mellem Aarhus og Herning. Det vil være hensigtsmæssigt, at faget løber 
over hele semestret med pauser til faglig fordybelse. MC kommenterede, at 
beslutningen også vil påvirke, hvordan faget Strategisk ledelse tilrettelægges. 
Finn Steen Jakobsen (FSJ) tilføjede, at det vil give god mening at strække 
undervisningen over hele semestret med en eksamen i januar. MC ønsker en 
hurtig tilbagemelding fra FSJ, således at notatet kan opdateres og genfremsendes 
til dekanatet.  
 
Ad 4. Opsamling på årlig status 2021  
Som bilagt til punktet var der fremsendt referat, handleplan samt PPP fra det 
årlige statusmøde. 
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MC gennemgik kort handleplanen med mere uddybende nedslag i forhold til to 
handleplanspunkter. Vedrørende implementeringen af den nye HD-uddannelse 
er den store ændring, at HD(B) bliver en generalistuddannelse, hvor de 
studerende ikke får en fagretning på eksamensbeviset, men de studerende kan 
fortsat tone deres uddannelse inden for strategisk salg og marketing, 
finansiering, organisation og ledelse samt finansiel rådgivning. Der er mulighed 
for frit at vælge blandt alle 16 valgfag, hvilket giver de studerende fuld 
fleksibilitet med den såkaldte supermarkedsmodel. I forhold til punktet vedr. 
pædagogisk udvikling udarbejdes der en skabelon for kursusbeskrivelser og 
lektionsplaner, så dokumenterne fremstår ens på tværs af de tre institutter, der 
er involveret i HD. Det er vigtigt for de studerendes helhedsindtryk af 
uddannelsen, at de centrale dokumenter er genkendelige uanset, hvilket fag de 
tager. Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad 5. Afsluttende projekt, HD. 1. del, forår 2022 
Som bilagt til punktet var der fremsendt kursusbeskrivelsen med forslag til 
ændringer. 
 
MC indledte punktet med at orientere om, at det nye set-up med mange nye 
studienævnsmedlemmer, en ny studienævnsformand/studieleder samt nye 
koordinatorer betyder, at der bliver set på centrale dokumenter herunder 
kursusbeskrivelser med nye øjne, hvilket er årsagen til flere 
ændringer/opdateringer uden for kursuskatalogsprocessen. Fremadrettet skal 
gældende deadline overholdes. Henrik B. Sørensen havde fremsendt en 
kursusbeskrivelse for det afsluttende projekt for HD 1. del med et ønske om, et 
individuelt forsvar af den skriftlige eksamen for at sikre individualiseringskravet. 
Eksaminationen reduceres fra en time til en ½ time. Koordinator på HD 1. del i 
Herning Jan Laursen ønsker, at der forsat skal være mulighed for at fire 
studerende kan skrive sammen. Studienævnet godkendte ændringen. 
 
Studienævnet drøftede endvidere omfangsbestemmelser for de enkelte opgaver, 
og det blev i den forbindelse pointeret, at de givne omfangsbestemmelser skal 
overholdes. Det er en pædagogisk opgave, at lære at skrive en fokuseret opgave, 
og de studerende skal lære afgrænsningens kunst. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Der var intet under eventuelt. 
 
Mødet sluttede kl. 14.00 
 

Studieleder Michael Christensen/ 
 Anne Sejrsen, studienævnssupporter 


