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Referat af Studienævnsmøde 2.5.2012 

 
Til stede: Lars Krull, Hans Sommerfeldt Andersen, Allan Næs Gjerding, Uffe Mørk Janus, 

Michael Sandager, Stinne Louise Hjorth. 
Som observatør; Anders Lysholm Hansen, som referent Jonna Poulsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Der var tilføjet nyt punkt siden udsendelse af dagsorden: Gruppeeksamen. 

Følgende dagsorden blev godkendt 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde 19.12.2011 
3. Orientering 

4. Forslag til ændring af studieordning for HDR 
5. Integration af MBA i studienævnet 
6. Gruppeeksamen 

7. Evalueringer 
8. Markedsføring 

9. Eventuelt 
 
2 . Godkendelse af referat af møde 19.12.2011 

Godkendt 
 

3. orientering 
a) Anders Lysholm Hansen stopper som koordinator på HD 1. del og bliver erstattet af. 
Jeppe Klitgaard Stricker. 

Allan Næs Gjerding stopper som koordinator for HDO og erstattes af Lars Gelsing. 
 

b)Forberedelseskurset til HDO på Forsikringshøjskolen er afsluttet og 40 har mulighed for at 
tilmelde sig HDO. HDO udbydes i Rungsted og vil blive udbudt generelt og gennemført 
tilsvarende HDO i Aalborg. 

 
c)Efter konkret ønske vil der blive udbudt HDFR i Skanderborg som internat-studium. 

Betingelsen for oprettelse er min. 20 deltagere. 
Krav og betingelser er tilsvarende HDFR i Aalborg og Aarhus. 
 

4 Forslag til ændring af studieordning HDR 
Hans Sommerfeldt Andersen orienterede. I den nye studieordning var tilføjet en 

bestemmelse om, at alle fag skulle være bestået før man kunne deltage i eksamen i det 
afsluttende projekt. Det har aldrig tidligere været praktiseret, og er fejlagtigt tilføjet i 
studieordningen. 
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Studienævnet godkendte, at denne regel blev slettet af studieordningen. 
 
5.Integration af MBA i studienævnet 

MBA er nu både studienævns- som  sekretariatsmæssigt overflyttet til HD og skal dermed 
også repræsenteres i studienævnet. Lærersiden er repræsenteret ved Lars Krull og Allan 

Næs Gjerding, som underviser begge steder. Det besluttedes, at MBA studerende skulle 
tilbydes observatørpost i studienævnet indtil næste ordinære valg. 
Inden næste valg skal besluttes om studienævnet skal bestå af 3 studerende som nu, eller 4 

studerende og dermed også 4 lærere. 
 

6. Gruppe-eksamen  
Folketinget har besluttet, at det igen skal være muligt at afholde gruppeeksaminer. 
I den forbindelse er udkast til eksamensbekendtgørelse sendt  til høring. Rektor Finn 

Kærsdam har godkendt, da den opfylder Aalborg Universitets ønsker til bekendtgørelse. 
 

Udkastet fremsendes til studienævnets medlemmer, da der på næste møde skal træffes 
beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal implementeres på HD studiet. 
Koordinatorerne vil gennemgå behovet for studieordningsændringer i den forbindelse. 

Det er et krav i bekendtgørelsen, at der skal være en variation i eksamensformerne. 
 

7. Evalueringer. 
Anders Lysholm Hansen orienterede. Evalueringer blev gennemført i februar måned. 
Der var en svingende besvarelsesprocent 20-40%. 

Koordinatorerne har videresendt evalueringerne til underviserne og diskuteret evt. 
kritikpunkter. 

Hans Sommerfeldt nævnte, at der er sket nogle ændringer på HDR i den forbindelse med 
såvel lærerdækning som undervisningsmateriale. 
For HD 1. dels vedkommende blev spørgsmålet rejst, om der er muligt at ændre på 

tidspunkter for aflevering af diverse opgaver og eksamensprojekt i december/ januar måned, 
så det ikke blev så presset.  

 
8. Markedsføring 
Brochure er klar og vil blive udsendt i ca. 2200 eksemplarer. 

Derudover vil der blive udsendt  ca.700 til banksektoren. 
 

Derudover vil HD studiet blive markedsført ved annoncering i Nordjyske Tidende og 
Jyllandsposten. Endvidere gennem facebook og google Adwords. 
Der afholdes informationsmøde den 22. maj kl. 17.00 

 
9. eventuelt 

Intet 
 
Næste møde afholdes: Onsdag den 12. september 2012 kl. 15.30 

 
Jonna Poulsen 

Referent 
 


