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HD Studienævnet 
 

Referat 

Referat fra mødet i HD Studienævnet 
Mandag den 26. november 08.30 – 10.30 
Bygning 2631, lokale K104  
 
Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz 
Henschel, Finn Schøler og Jan Laursen og studenterrepræsentant Søren Stadil Thomsen 
(observatør) samt studienævnssupporter Anne Sejrsen (referent)  
 

Pkt.  Referat 
 

1. Drøftelse af 
den fleksibilitet, 
som muliggøres i 
den nye 
bekendtgørelse  
 
Studienævnet 
havde fået 
fremsendt den 
nye 
bekendtgørelse 
for HD 2. del 
samt oplæg til 
drøftelse af nye 
studieordnings-
ramme som 
bilag. 
 
 
 

Den nye bekendtgørelse for HD 2. del åbner op for en vis fleksibilitet ift. til 
at udbyde en HD 2. del uden eksplicit faglig specialisering, hvilket betyder, 
at den enkelte studerende får langt større valgfrihed ift. det faglige 
indhold.  
 
Indledningsvis har den nye HD bekendtgørelse været drøftet på 
koordinatormødet den 8. november, hvor koordinatorerne tilkendegav, at 
de er positive over for de muligheder som den nye bekendtgørelse 
indebærer. På det næste møde i HD fællesudvalget den 5. december 
præsenterer CBS et oplæg til, hvordan en HD 2. del uden faglig 
specialisering konkret kan sammensættes og udbydes.   
 
Studieordningsrammen vil indeholde:  
- Alle eksisterende obligatoriske fag i gruppen obligatoriske fag  
- Alle eksisterende valgfag i gruppen valgfag + seminar 
- Afgangsprojektet på 15 ECTS  
 
Grafisk kunne dette illustreres således 

Obligatoriske fag Valgfrie fag + 
seminar 

Afgangsprojekt 

30 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 
 
For de enkelte specialiseringer foreslås, at der beskrives et minimumskrav 
af obligatoriske fag (de 15 ECTS), der skal virke konstituerende for den 
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enkelte specialisering sammen med eventuelle givne obligatoriske 
specialiseringsfag. 
 
De studerende kan også vælge frit mellem de udbudte obligatoriske fag og 
valgfag, hvilket betyder at den studerende ender med en HD uden 
eksplicit faglig specialisering.  
 
Studenterrepræsentanten Søren Stadil Thomsen kommenterede, at netop 
specialiseringerne er styrken ved en HD-uddannelse, da specialiseringerne 
har et stærkt brand i erhvervslivet. Derfor er der en bekymring ift., om 
HD-uddannelsen mister anderkendelse uden eksplicitte specialiseringer. 
Studienævnsformanden fortalte i forlængelse deraf, at Lars Meldgaard fra 
SDU, der er formand i HD-fællesudvalget, har foreslået, at der kan 
udsendes et spørgeskema til de studerende for at få en indikation på 
efterspørgslen på en HD 2. del uden faglig specialisering – men det vil også 
betyde, at vi bliver bundet af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 
Det er dog studienævnets opfattelse, at mange studerende netop har 
efterspurgt mere fleksibilitet i HD-uddannelsen. 
 
Der skal fortsat udbydes en HD-R, hvor der er en stor efterspørgsel fra 
revisionsbranchen. Studienævnsmedlem Finn Schøler kommenterede, at 
den nye struktur betyder, at der kan ændres i den rækkefølge som 
kurserne udbydes på nuværende tidspunkt. Strategisk ledelse og 
Økonomistyring vil kunne udbydes på 1. semester, da kurserne også 
efterspørges af mange studerende fra andre specialiseringer, hvorimod 
Ekstern Regnskab og Skatteret er fag, der i høj grad konstituerer HD-R, og 
som studerende med revisorbaggrund i særlig grad efterspørger. Ved en 
sådan ændring kan man udnytte nogle stordriftsfordele for udbuddet af 
kurserne på 1. semester. 
 
Det er et betydeligt stykke arbejde at udarbejde en ny studieordning for 
HD 2. del. Den nye studieordning skal godkendes af dekanatet allerede 
den 1. februar 2019, hvis ændringen skal træde i kraft fra september 
2019, men der er i dekanatet forståelse over for det tidspres, som vi er 
underlagt med en så omfattende ændring af studieordningen. Dog skal 
studieordningen være på plads i god tid inden kursuskataloget 
offentliggøres den 15. april 2019 ift. udbud af kurser. Studienævnet 
godkendte, at der arbejdes videre med et udkast til en ny studieordning 
for HD 2. del. 
 

2. Procedure for 
godkendelse af 
meritansøgninger 
og 
dispensationer  

Studienævnsformand Søren Erik Nielsen orienterede om, hvordan 
gældende praksis er for merit- og dispensationssager uden udvalg. 
Indstillinger til afgørelse skal sendes til indsigelse ved studienævnets 
medlemmer med en indsigelsesperiode på typisk ca. 5 dage. Har 
studienævnets medlemmer indsigelser eller spørgsmål til indstillingerne til 
afgørelse, skal disse rettes skriftligt til sagsbehandleren. Sagen vil 
efterfølgende blive gennemgået på ny af studienævnsformanden og 
sagsbehandleren, og i tilfælde af ændringer vil sagen blive sendt ud til ny 
indsigelse. Først når indsigelsesperioden er udløbet, og forudsat at der 
ikke kommer indsigelser, sendes afgørelsen ud til ansøgeren. 
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Studienævnsformanden foreslog, at der oprettes en BlackBoard-gruppe til 
formålet. Studienævnet bakker op om den foreslåede løsning. 
 
Studienævnsformanden fortalte kort om notatet: Studienævnets 
beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation, der har 
været drøftet i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT, hvor 
Søren Erik Nielsen er studienævnsmedlem. Notatet (kaldet 
delegationsskrivelsen) har været behandlet i Aarhus BSS 
Uddannelsesforum, og gælder udelukkende for fuldtidsstudierne. Der skal 
også udarbejdes en delegationsskrivelse for EVU området med de 
gældende bekendtgørelser, og det forventes at blive behandlet på et 
kommende møde i EVU studielederkredsen i 2019.  
 
Studienævnet drøftede endvidere meritansøgninger for 
Erhvervsøkonomisk metode ift. den vægt som den erhvervsøkonomiske 
del af faget tillægges. Der var enighed om, at der skal være en særlig 
opmærksomhed på ved behandlingen af disse meritansøgninger. 
 

3. Undervisnings-
evaluering  
 
Studienævnet 
havde fået 
fremsendt de 
enkelte kursus-
evalueringer som 
bilag. 
 

Studienævnet gennemgik de fremsendte kursusevalueringer, og gjorde i 
den forbindelse tre nedslag på henholdsvis svarprocenter, fysiske rammer 
og IT systemer.  
 
Der er forsat udfordringer med at opnå en tilfredsstillende svarprocent på 
trods af flere iværksatte initiativer. Studenterrepræsentanten Søren Stadil 
Thomsen fortalte, at han har oplevet en underviser, der lavede et 
konkurrenceelement blandt de studerende ift. at få svarprocenten højere 
op end på andre fag. Det kan evt. understøttes af, at den aktuelle 
svarprocent vises på en skærm i undervisningslokalet.  
 
Bemærkningerne med hensyn til de fysiske rammer går på, at stolene er 
hårde at sidde på – særligt klap op stolene i M2, da de studerende om 
lørdagen ofte har undervisning 8 timer i træk. Studienævnsformanden 
foreslog, at det undersøges, hvilke lokaler de studerende godt kan lide. 
Der er endvidere enkelte bemærkninger om kolde lokaler. 
 
De studerende har fortsat svært ved at navigere rundt i de forskellige IT 
systemer og har svært ved at finde ud af, på hvilke sites de forskellige 
oplysninger er tilgængelige. Studienævnsformanden kommenterede, at IT 
systemerne introduceres på introdagen, men at det fortsat ikke har 
afhjulpet udfordringerne. Studenterrepræsentanten Søren Stadil Thomsen 
tilføjede, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis der linkes til de 
forskellige IT systemer og sites på BlackBoard evt. i forbindelse med den 
velkomsthilsen de studerende ofte modtager fra kursussekretærerne. 
Studienævnsformanden tilføjede, at han vil udarbejde en kort tekst, om 
hvor de forskellige informationer kan tilgås fx som FAQ vedr. IT-systemer, 
som de studerende kan kommentere på, inden offentliggørelsen på 
studieportalen. Studienævnet bakkede op om initiativerne. 
 
Den aggregerende rapport er endnu ikke tilgængelig, hvorfor 
kursusevaluering drøftes igen på det kommende møde i HD-
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studienævnet. Efterfølgende sørger studienævnsformanden for 
opfølgning med institutlederen. 
 

4. Orientering 
siden sidst  
 
Studienævnet 
havde fået 
fremsendt en 
oversigt over 
optaget 1. 
september 2018 
på landsplan som 
bilag. 
 
 

Optag hos øvrige udbydere  
Studienævnet tog orienteringen om optaget til efterretning. Det blev 
bemærket at optaget på Organisation og ledelse på AAU er steget fra 90 
studerende i 2015 til 104 studerende i 2018. Det blev nævnt, at det 
skyldes rekruttering af studerende fra den offentlige sektor med ingeniør 
og statskundskabsbaggrund. En anden årsag kan være, at der er en anden 
salgsorganisering på AAU fx afholder VIP’er fra AAU faglige indlæg på 
virksomheder som en del af markedsføringen af HD uddannelsen. 
 
Sammenfald på skemaet for HD (O)-studerende  
Studienævnsformanden fortalte, at studieplan har oplyst, at de ikke laver 
en validering af undervisningstidspunkterne på tværs af 
specialiseringerne. Studienævnet er enig i, at det er op til de studerende 
at tjekke kursernes afviklingspunkter, når de tilmeldes kurser på tværs af 
specialiseringer. 
 
Markedsføring – informationsmøde den 27. november 
Der er 72 studerende, der har tilkendegivet, at de ønsker at vide noget om 
HD-uddannelsen. Studienævnsformanden vil på informationsmødet 
fortælle om det faglige indhold, og vejledningen vil fortælle om 
optagelseskriterierne. Studienævnsformanden oplyste, at der er 
udarbejdet et kassogram, hvor det er visualiseret, hvordan studerende 
kan gennemføre HD 1. del samt HD 2. del (på nær HD–FR) på 5 semestre 
med start 1. februar. Nedenfor er kassogrammet for HD 1. del indsat: 

 
Stjernen på modellen er blot forklaring på, at erhvervsøkonomi kører over 
2 semestre og skal påbegyndes om efteråret.  
 
Et studienævnsmedlem kommenterede, at det også vil være relevant med 
en visualisering af, hvordan studerende kan gennemføre HD 1. del på 3 
semestre. Det er dog ikke muligt at gennemføre på 3 semestre grundet 
progression og det nuværende kursusudbud henholdsvis forår/efterår. 
 
Møde den 19. november, hvor de involverede udbydere har drøftet 
revision af HD-MM 
Der kommer en tilbagemelding snarest. 
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Nyt årshjul på hele EVU-området 
Studienævnsformanden fortalte, at han har været til et møde i EVU 
studielederkredsen vedr. godkendelse af et EVU årshjul, hvor proceduren 
er, at: 
den 1. marts 2019 indsendes kursusbeskrivelser for foråret 2020 
Ultimo maj 2019 offentliggøres skemaer for foråret 2020 
den 1. februar 2020 påbegyndes undervisningen 
Ovenstående betyder, at det bliver særligt vigtigt med angivelse af et max 
deltagerantal for de enkelt kurser, da de studerende endnu ikke er koblet 
op på kurserne. Dette vil løfte serviceniveauet for de studerende ift. til 
planlægning af, studie-, arbejds- og familielivet. Studienævnsformanden 
har godkendt ovenstående på vegne studienævnet. Studienævnet 
kommenterede, at det bliver en udfordring med et max deltagerantal på 
grund af den nye HD bekendtgørelse, og de ændringer den medfører. På 
HD uddannelsen er der ca. 30 % eksterne undervisere, og ændringen kan 
betyde, at det bliver vanskeligere at lande aftaler med eksterne 
undervisere, da de ofte er bundet af andre undervisningsforpligtelser, der 
har 1. prioritet.  
 
Studienævnsvalg  
Studienævnsvalget er overstået, og der indtræder en ny 
studenterrepræsentant: Isabella Møller. I den forbindelse vil 
studienævnssupporteren udarbejde et udkast til en mødeplan for et eller 
to semestre frem i tiden, således at studenterrepræsentanten er varslet 
om mødeafviklingen i god tid af hensyn til hendes arbejde.  
 
En anden studerende har vist interesse for studienævnsarbejdet, og 
studienævnsformanden vil forsøge at kontakte vedkommende for at høre, 
om vedkommende er interesseret i at deltage i studienævnsmøderne som 
observatør, da der er 3 ledige pladser til studerende i studienævnet. Det 
er meget værdifuldt for arbejdet i studienævnet, at de studerende 
kommer med input. 
 

5. Eventuelt  Et studienævnsmedlem efterspurgte vejledningen til større skriftlige 
opgaver ifm. afsluttende projekter og afgangsprojekter i foråret. 
Studienævnsformanden oplyste, at der snarest er et udkast på vej til 
kommentering hos studienævnet.  
 

 
 


