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 Referat 

Møde i HD-studienævnet 
Torsdag den 2. marts 13.30 – 15.30 
Bygning 2628, lokale 211  
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmed-
lemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen og studenter-
repræsentant Søren Stadil Thomsen (observatør). Desuden deltog afde-
lingsleder Lone Wraa og studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent)  
 
Pkt.  Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af re-

ferat fra seneste 
møde 

Orienteringspunkter som opfølgning fra 
sidste referat den 16. november 2017. 
 
Ad 2.1. Der er et ønske om opdeling af faget 
Erhvervsøkonomi til to selvstændige fag på 
HD 1. del over hvert 1 semester. Forman-
den deltager i HD fællesudvalgsmøde tirs-
dag den 6. marts 2018, hvor dette ønske 
fremføres. 
 
Ad 2.2. Studienævnet efterspørger et notat 
om ophavsret i forbindelse med videoopta-
gelse af undervisning. Formanden undersø-
ger om, der er et notat, der kan sendes ud.  
 
Ad 2.3. Formanden har haft møde med tek-
nisk chef Eigil Jensen om rengøringen af 
undervisningslokalerne – og det ser ud til, 
at det har haft en positiv effekt. 
 
Ad 7. Studienævnet ønsker, at der rettes i 
det eksisterende referat, så det fremgår, at 
fagbeskrivelserne for seminaret på HD (R) i 
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Herning og Aarhus er ens – men at der er 
forskellig praksis i eksamensafviklingen.  
 
En drøftelse af dette vil blive taget op på et 
at de kommende studienævnsmøder. 
 

 

2 Konstituering af 
studienævnet 
 

Søren Erik Nielsen blev genvalgt som studie-
nævnsformand og studieleder. 
 

3 Drøftelse af revi-
sion af HD-uddan-
nelsens kompe-
tenceprofil 
 

Prodekan Per Andersen har efterspurgt revide-
rede kompetenceprofiler, der er opstillede efter 
taksonomien viden, færdigheder og kompeten-
cer.  Formanden foreslår, at han går i dialog 
med formanden for Studienævnet for Erhvervs-
økonomi Lars Esbjerg ift. at udarbejde nye 
kompetenceprofiler. Derefter inddrages fagmil-
jøerne gennem koordinatorerne. Der skal sen-
des et udkast til dekanatet senest den 20. marts 
2018.  
 

4 Kursusevaluering-
efterår 2017 
 
 
Bilag: ”Den aggre-
gerede evalue-
ringsrapport” og 
”Oversigt over de 
enkelte indikato-
rer”  

Der er ingen HD 2. dels fag fra Herning med i 
kursusevalueringerne. Formanden går videre 
med det til leder af CUL Torben K. Jensen. 
 
S 9. ”Underviseren har alt i alt løst undervis-
ningsopgaven tilfredsstillende”. Der er nogle 
steder, hvor scoren er i 0,0. CUL oplyser, at det 
er udtryk for en beregningsfejl, da det er et gen-
nemsnit af flere undervisere. Resultaterne for 
S9 for de enkelte fag kan ses i de enkelte kur-
susrapporter, som er fremsendt til HD funkti-
onspostkassen. 
 
Der er i forbindelse med arbejdet med kursus-
evalueringen implementeret følgende proce-
dure: 

1. Den enkelte koordinator modtager tid-
ligt i semestret en mail med oversigt 
over ”de til koordinatoren” hørende kur-
ser. CUL informeres om hhv. for mange 
eller for få kurser i oversigten 

2. Den enkelte koordinator tilpasser for 
hvert kursus ”evalueringsvinduet” såle-
des der kan evalueres i den næstsidste 
undervisningsgang 
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3. Den enkelte koordinator beder undervi-
serne om at afsætte 10 minutter i næst-
sidste undervisningsgang til evaluerin-
gen, og koordinatoren udsender en be-
sked til underviseren ”i passende god 
tid” inden næstsidste undervisnings-
gang, således underviserne informeres 
om evalueringstidspunktet 

4. Studieleder følger op på de realiserede 
svartidsprocenter (der rettes henven-
delse til de undervisere, som ikke lykkes 
med at realisere en acceptabel svarpro-
cent.) 

 
Studienævnet konkluderede afsluttende, at der 
på baggrund af den implementerede procedure, 
ikke er behov for yderligere tiltag. 
 

5 Drøftelse af opda-
tering af kursus-
beskrivelser 
 
Bilag: ”Reviderede 
kursusbeskrivel-
ser”  

Langt de fleste ændringer er mindre sproglige 
rettelser og præciseringer, som studienævnet 
har godkendt. 
 
Fagforudsætningskravene for HD 2. del semina-
rer er ikke ensartet beskrevet. De vil blive rettet, 
så der kommer til at stå: ”Den studerende skal 
have været tilmeldt HD 2. del studiets 1. og 2. 
semesters fag, inden tilmelding til seminar”.  

 
”Styring af projekters økonomi” får en ny titel, 
der er en specifikation ift. indholdet, og også er 
baseret på feedback i kursusevalueringerne.  
 
Formanden gjorde opmærksom på, at karakter-
beskrivelser skal udfases. Det er i den forbin-
delse vigtigt, at gøre opmærksom på, om der er 
indhold, der skal flyttes til kursets kvalifikati-
onsbeskrivelse. Institutterne bedes være op-
mærksomme på dette næste gang, der indhen-
tes kursusbeskrivelser. 
 

6 Orientering om 
status vedr. kur-
susevaluerings-
konceptet 
 

Studienævnet er blevet bedt om, at forholde sig 
til en række spørgsmål vedr. kursusevaluerings-
konceptet. Af konkrete drøftelser var følgende: 
 
Studienævnet drøftede mulighed for at få højere 
svarprocenter. I den forbindelse var der bl.a. 
forslag om udlovning af gevinster, samt at tage 
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Bilag: ”Oplæg-eva-
luering af kursus-
evaluering” og 
”Sagsfremstilling 
kursusevalue-
ringsordning” 
 
 

kontakt til underviserne ift. at afsætte tid i un-
dervisningen til evalueringen. 
 
Studenterrepræsentanten bemærkede, at der 
var en høj svarprocent i de fag, som han havde 
deltaget i – i de fag var der afsat tid til evalue-
ringen i undervisningen.  
 
Studienævnet er bekymret for, om de stude-
rende benytter og har kendskab til au-mailen. 
Formanden vil undersøge nærmere, hvad der 
kan laves af tiltag samt, hvordan det kan præ-
senteres ved studiestart. 
 
Det blev også forslået, at HD studerende får 
endnu en påmindelse om, at de skal bruge au-
mailen, indeholdende et link til den guide, der 
hjælper med at få oprettet en genvej på smart-
phone. Det bringer studienævnssupporteren vi-
dere til Vejledning og Studieinformation. 
 
Formanden samler sammen på de drøftelser, 
der har været i forbindelse med kursusevalue-
ringerne på HD, og sender svar til dekanatet. 
 

7 Drøftelse af kon-
cept for afvikling 
af HD-dimissio-
nen 
 

Der er bekræftet fra prodekanen Per Andersen, 
at der ikke uddeles eksamensbeviser i papir-
form. Formanden opfordrer til, at Herning 
genovervejer beslutningen om ikke at afholde 
dimission. Formanden forslår, at Aarhus og 
Herning i fællesskab beslutter, hvilken ”gave”, 
der giver mening at udlevere ved dimissionen. 
Der kigges på en model for, at lave et ”diplom”, 
der kan udleveres. Studienævnet pointerer, at 
relationsplejen til de studerende er vigtig. 
 

8 Eventuelt 
 

Fagkoordinator for HD 1. del i Aarhus Michael 
Christensen har afholdt to dages vejlednings-
kursus for eksterne undervisere på HD. For-
manden efterspurgte en tilkendegivelse fra stu-
dienævnet ift., om der er opbakning til at lave 
en indstilling til ECON, MGMT og BTECH for 
at skaffe midler til et fremtidig udbud, som 
skulle gøres obligatorisk for eksterne lektorer. 
Studienævnet gav tilslutning til, at studielede-
ren fremkommer med et generelt forslag til, 
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hvordan vi generelt kan styrke undervisernes 
kompetence.  
 

9 Næste møde 
 

Formanden/studienævnssupporteren indkalder 
snarest til næste møde – den indkaldelse, der er 
udsendt viste sig at være placeret 2. pinsedag, 
hvilket sikkert forklarer, at der var plads i alles 
kalender. 
 

 
 
 


