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Referat 
 

Referat fra det 4. møde i HD Studienævnet 
Mandag den 31. maj 2021 fra kl. 13.00 til 15.00  
Mødet blev afviklet online via Teams 
 
Deltagere: Studienævnsformand Michael Christensen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Henrik B. Sørensen og Finn Sten Jakobsen, studenterrepræsentanter Isabella Møller og 
Steffen Thier samt observatører koordinator HD(R) Finn Schøler/Claus Holm og studievejler Lene 
M. Pedersen og Anne Sejrsen (referent) 
 

 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Den nye HD 2. del  
3. Fastlæggelse af timetal for HD-fag 
4. Skærpelse af dokumentation ifm. meritansøgninger for fag, der er mere end 10 år gamle  
5. Afgangsprojekt på HD Regnskab og Økonomistyring 
6. Meddelelser 
7. Eventuelt  
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Michael Christensen indledte mødet med at 
byde velkommen til Claus Holm, som bliver ny koordinator på HD(R) fra den 1. juni 2021. Dermed 
overtager Claus Holm stafetten efter Finn Schøler, som dog forsat vil være back-up for Claus 
Holm ved rejseaktivitet mv. Michael Christensen takkede for et rigtig godt samarbejdet med Finn 
Schøler. 
 
Ad 2. Den nye HD 2. del 
Som bilag til punktet var der fremsendt en sagsfremstilling med tilhørende bilag samt 
studielederens kommentarer. 
 
Michael Christensen orienterede om arbejdet med at udvikle den nye HD 2. del med et forventet 
optag fra efteråret 2022, og fortalte kort om de enkelte dokumenter. Michael Christensen har 
som studieleder udarbejdet nogle supplerende kommentarer til konceptpapiret. Dette er 
studienævnets første behandling af studieordningen og anden behandling er planlagt til 
studienævnsmødet den 18. juni, hvor kassogram, dokumentstudieordningen og fagbeskrivelser 
for nye fag skal godkendes.   
 
VIP/DVIP 
Rene Franz Henschel kommenterede, at han sidder i studienævnet som repræsentant for Juridisk 
Institut, og at der ikke er de store forandringer for deres fag. René Franz Henschel ønsker at 
tilknytte forskere som undervisere fra efteråret, i det omfang det er muligt, da det også er en 
udfordring med forskningsdækningen på jura-uddannelsen. Derfor bliver det sandsynligvis ikke 
50 %. Michael Christensen svarede, at der er forståelse for, og at vi arbejder på at finde en 
langsigtet løsning. 

 
Henrik B. Sørensen kommenterede, at der er udfordringer med at dele undervisningen mellem 
VIP/DVIP så skarpt. Fag med et omfang på 28 eller 32 timer betyder, at der er undervisning syv 
eller otte aftner på et semester. Det kan være svært for en VIP underviser at præsentere teori og 
begrebsapparat på kun tre eller fire aftner. Henrik B. Sørensen opfordrede til, at det bliver noget 
mere fleksibelt, hvordan man opnår en 50/50 løsning. Finn Steen Jakobsen tilkendegav, at han er 
enig i Henrik B. Sørensen kommentarer vedr. VIP/DVIP dækning. Michael Christensen svarede, at 
han ønsker en fast VIP dækning i alle fag. Finn Schøler spurgte ind til opgørelsesmetoden af 
VIP/DVIP dækningen, og Michael Christensen svarede, at opgørelsesmetoden er forkert, og at 
dekanatet kommer med et forslag til en ny udregningsmetode.   
 
Valgfag 
Henrik B. Sørensen pointerede, at det er vigtigt, at vi udbyder de fag, som de studerende er 
interesseret i, og at vi har en dynamisk tilgang, således at valgfag udgår, hvis de ikke efterspørges. 
Det er vigtigt, at HD-uddannelsen forbliver attraktiv, gennem de fag vi udbyder. Et aflyst fag 
kunne fx medføre, at faget ikke må udbydes de næste 2 år. Michael Christensen svarede, at det 
er korrekt, at vi kan få udfordringer pædagogisk såvel som økonomisk, hvis der ikke er 
tilmeldinger nok til enkelte valgfag, men at vi er nødt til at drage os nogle erfaringer. Isabella 
Møller tilføjede, at det generelt er et problem, hvis valgfagsudbuddet er så snævert grundet 
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undervisningssammenfald mv., at det bliver et fravalg af fag i stedet for et reelt tilvalg. Det skal 
være tydeligt, hvilke valgfag der udbydes, da udskiftning i valgfagssammensætningen kan have 
stor betydning for de studerende. Isabella Møller foreslog, at der vedhæftes en liste med valgfag 
for de næste 2 år. Michael Christensen fortalte, at kursusbeskrivelserne skal foreligge sammen 
med den ny studieordning til godkendelse ved dekanatet, så valgfagudbuddet kommer til at 
fremgå tydeligt. 
 
Skriftlige arbejder - eksaminer 
Henrik B. Sørensen opfordrede endvidere til, at nogle valgfag skal afvikles med projektopgaver 
for at holde de studerende i gang med det skriftlige arbejde, hvilket Isabella Møller vil fraråde, da 
de studerende får større fokus på produktet end læringen. Henrik B. Sørensen svarede, at netop 
skriveprocessen er den mest lærerige. Michael Christensen oplyste, at det er vurderingen, at der 
allerede indgår den rette mængde af skriftlige aktiviteter, så de studerende kan skrive en god 
afhandling, da seminaret er et obligatorisk fag. 

 
Isabella Møller kommenterede endvidere, at det vil være hensigtsmæssig mere en koordinering 
af, hvilke eksaminer, der bliver udbudt i de enkelte semestre, da der kan være en stor variation i 
arbejdsbelastningen. Michael Christensen kommenterede, at det har der ikke været en ordentlig 
koordinering af. 
 
Navngivning 
Henrik B. Sørensen kommenterede, at det er udfordring at den nye HD 2. del ikke har et 
”specialiseringsnavn”, og derfor bliver kaldt HD uden hensyntagen til HD 1. del. En HD-
uddannelse består både af en HD 1. del og en HD 2. del. Claus Holm tilføjede, at business er en 
indforstået del af HD, og derfor vil det være ideelt med en angivelse af, at det er en uddannelse i 
erhvervsøkonomi.  Michael Christensen orienterede om, at CBS allerede har udbudt en HD i 
business. 
 
Ekstern årsregnskab 
Det obligatoriske fag Eksternt årsregnskab på 5 ECTS bliver en delmængde af det 
eksisterende HD(R) fag på 10 ECTS. Der lægges op til, at faget fremadrettet bliver opdelt i to 
5 ECTS fag: ét for generalister og ét, som er mere specifikt for HD(R). Finn Sten Jakobsen 
kommenterede, at opdelingen af faget kan betyde, at faget kan tiltrække nogle studerende, 
som ellers ikke ville tage faget, som sædvanligvis er forbeholdt revisorer og andre med 
lignede baggrund. Finn Sten Jakobsen kommenterede, at det vil være at foretrække at dele 
faget op, da der er mest økonomi i den løsning. Michael Christensen præciserede, at Ekstern 
Regnskab på den nye HD 2. del bliver et obligatorisk fag. Finn Schøler kommenterede, at de to 
10 ECTS fag hhv. Ekstern regnskab og Økonomistyring på HD i Regnskab og Økonomistyring er 
konstituerende, hvilket bliver sparket til hjørne. Opdelingen af faget betyder, at underviserne skal 
have fat i alle emner to gange til i hhv. ”generalist” og ”ekspert” udgaven. Finn Schøler anbefaler, 
at der bliver udviklet et nyt fag til 5 ECTS. Claus Holm supplerede, at faget skal gentænkes på en 
ny måde. 
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Udvikling af HD 2. del 
Steffen Thier kommenterede, at den nye HD 2. del bliver en generalist uddannelse, hvor 
uddannelsens styrke netop har været, at den har været specialiseret. Når man begynder på en 
efter- og videreuddannelse, har man som studerende en idé om, hvor man er på vej hen, og 
derfor bliver det for tyndt at tilføje med endnu en generalist uddannelse. Steffen Thier 
kommenterede, at han som studerende er betænkelig ved at skulle fortsætte på den nye HD 2. 
del. Michael Christensen kommenterede, at det er den mulighed, der er for udvikle en ny HD 2. 
del, da det kun er HD(O) og HD(R), der er økonomisk bæredygtige. Hvis vi ønsker reelle toninger 
betyder det, at der skal oprettes fem studieordninger, og så må vi udsætte opstarten til efteråret 
2023 af hensyn til den administrative proces. Finn Steen Jakobsen tilkendegav, at han deler 
Steffens Thiers bekymring ift. at udvande HD-uddannelsen, og udskyde en samlet nedlukning. Det 
er vigtigt, hvad de studerende ønsker at blive genkendt på. Den nye HD 2. del skal give fornyet liv 
til uddannelsen, og derfor vil det give mening at spørge de studerende om, hvad de lægger vægt 
på. Michael Christensen svarede, at han er enig i, at det vil være fornuftigt at spørge de 
studerende, men det har ikke været Institutledernes ønske.  
 
Kommunikation 
Lene Merete Pedersen fremhævede, at det er vigtigt, at vi tydeligt kan kommunikere fortællingen 
om den ny HD 2. del til de studerende, og at det er erfaringen, at det er de faglige forklaringer, 
der tæller. Lene Merete Pedersen spurgte ind til mulighederne for at læse videre på en 
cand.merc. linje. Michael Christensen orienterede om, at der kommer strengere regler fra 
dagsstudierne ift. supplering, som vi afventer en udmelding af. 
 
Progression 
Henrik B. Sørensen bemærkede, at der ikke er nævnt noget om progression i udkastet. Det er 
vigtig at få bygget en kæde op med obligatoriske fag, valgfag og afhandling. Michael Christensen 
kommenterede, at fagene ikke kan bindes sammen, men at der kan tilføjes faglige 
forudsætninger i kursusbeskrivelserne. Det er vigtigt, at der ikke tænkes i siloer. Det er titlen på 
afhandlingen, der kommer til at fremgå på beviset, og toningerne skal der fokuseres meget 
mindre på, men de studerende har forsat mulighed for at sammensætte valgfagene inden for et 
givet fagområde. 
 
Aftagerpanel 
Isabella Møller spurgte om, der er et aftagerpanel for HD-uddannelsen, og om aftagerpanelet i så 
fald har været hørt. Michael Christensen orienterede om, at der et aftagerpanel bestående af 
fem profiler fra både offentlige og private virksomheder. Aftagerpanelet har været inviteret til et 
møde i juni, men det har desværre ikke været muligt at samle aftagerpanelet. Prodekan Morten 
Rask har godkendt, at der i stedet gennemføres en skriftlig høring. Der planlægges i øvrigt med et 
fysisk møde for aftagerpanelet i efteråret. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Michael Christensen forslog, at studienævnets kommentarer skrives ind i studielederens 
bemærkninger, hvilket studienævnet bakkede op om. Dokumentet udsendes derefter til 
godkendelse, inden det opfølgende møde med Prodekanen. 
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Ad 3. Fastlæggelse af timetal for HD-fag 
Som bilag til punktet var der fremsendt en sagsfremstilling samt supplerende kommentarer fra 
Jan Laursen. 
 
Michael Christensen efterspurgte kommentarer til sagsfremstillingen, der ligger op til at skabe 
konsistens mellem de studerendes betaling, fagenes ECTS og antallet af timer. Rektoratet fastslår 
ligeledes, at studerende på et 5 ECTS-fag som minimum skal undervises 28 lektioner og 
tilsvarende 56 lektioner på et 10 ECTS-fag. Finn Sten Jakobsen tilkendegav, at han bakker op om 
bemærkningerne fra Jan Laursen, og den pragmatiske tilgang. René Franz Henschel 
kommenterede, at studienævnet ikke kan give dispensation fra rektoratets beslutning vedr. 
fastlæggelse af timetal. Studienævnet godkendte indstillingen. 

 
Ad 4. Skærpelse af dokumentation ifm. meritansøgninger for fag, der er mere end 10 år gamle  
Som bilag til punktet var der fremsendt en sagsfremstilling. 
 
Michael Christensen indledte punktet med at opfordre studienævnet til at kommentere på 
sagsfremstillingen og kravet om skærpet dokumentation til fag, der er mere end 10 år gamle. 
Finn Schøler spurgte, hvorfor grænsen er sat til 10 år. Michael Christensen svarede, at der er 
hentet inspiration fra jura-uddannelsen ift. tidsgrænsen. Michael Christensen forklarede 
endvidere, at det er vigtigt. at signalere til de studerende, at 10 år gamle fag kræver uddybende 
dokumentation, da viden kan forældes. Henrik B. Sørensen supplerede, at det er i tråd med 
tankerne omkring livlang læring, der samtidig synliggør behovet for fornyelse af 
uddannelseselementer. Derefter drøftede studienævnet kort, hvilke dokumenter studerende 
forventer, at AU ligger inde med såsom studieordninger og kursusbeskrivelser. Det blev nævnt, i 
den forbindelse, at lektionsplaner kan være mere relevante ift. den faglige bedømmelse. 
Studienævnet godkendte indstillingen. 
 
Ad 5. Afgangsprojekt på HD Regnskab og Økonomistyring 
Som bilagt til punktet var der fremsendt en sagsfremstilling samt et notat om afvikling af 
afhandling. 
 
Michael Christensen forklarende, at der er en tendens til at studerende fra HD i Regnskab og 
økonomistyring tager tredje og fjerde semester samtidig for at avancere hurtigere i 
virksomhederne, og fordi de studerende har rigtig travlt i virksomhederne om foråret, men det er 
kun få studerende, der har succes med det. Derfor ændres ordlyden i de faglige forudsætninger 
således, at de studerende skal have gennemført undervisningen, og ikke blot være tilmeldt 
undervisningen på øvrige fagmoduler. Det betyder, at studerende ikke kan tilmelde sig både 
tredje og fjerde semester samtidigt. Michael Christensen tilføjede, at det er vigtig at respektere 
den faglig progression på uddannelsen med tid til faglig fordybelse. Isabella Møller 
kommenterede, at det vil være hensigtsmæssigt med en ensretning på tværs af specialiseringer. 
Studienævnet godkendte indstillingen. 
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Ad 6. Meddelelser 
Michael Christensen orienterede om nedenstående punkter: 
 
Fysiske mundtlige reeksaminer 
Det er besluttet, at mundtlige reeksaminer på kurser, der har en skriftlig eksamen som ordinær 
og en mundtlig eksamen som reeksamen som udgangspunkt afholdes som fysisk mundtlig 
eksamen til august. Der har været udsendt en forespørgsel til koordinatorer og undervisere om 
de pågældende kurser, og der har ikke været nogle indvendinger mod dette. 
 
Aftagerpanel  
Aftagerpanelet har været inviteret til et møde i juni, men det har desværre ikke været muligt at 
samle aftagerpanelet. Det planlægges at afvikle et fysisk møde for aftagerpanelet i efteråret. 
Fremadrettet skal aftagerpanelet knyttes tættere til uddannelsen end det har været tidligere. 
 
Aflysninger af fag 
Fire fag er aflyst i E21 pga. for få tilmeldinger. Det drejer sig om Udvidet erhvervsret (A), 
International økonomi (A), Udvidet erhvervsret (H) og Business Analysis and Valuation (H).  
 
Genåbning af universitet 
Det er glædeligt med en genåbning af universitet og dermed det fysiske fremmøde. Det 
forventes, at studerende på HD-uddannelsen vender fysisk tilbage efter sommerferien, når 
vaccinationsplanen er udrullet. Fremadrettet er max 20 % af undervisningen på HD-uddannelsen 
online. 
 
Årlig status 
Det har været årlige statusmøde på HD-uddannelsen den 19. maj, hvor Michael Christensen 
præsenterede uddannelsens status via indikatorer og aftalte nye handleplanspunkter for 2021. 
Der skal arbejdes videre med den nye HD 2. del, ligesom der skal implementeres 
læringsmålsmatricer. Der skal endvidere arbejdes med kursusbeskrivelser, og der skal 
påbegyndes en revitalisering af studenterevalueringerne.  

 
Ad 7. Eventuelt 
Der var intet under eventuelt. 
 
Mødet sluttede 14.30. 

 
Studieleder Michael Christensen/ 
 Anne Sejrsen, uddannelsesrådgiver 

 
 


