
  

 
 
 
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde den 30. september 2014 

 
 
Til stede: Lars Krull, Hans Sommerfeldt Andersen, Allan Næs 
Gjerding, Anders Brander Kristensen, Kasper Heden Christensen, 
Stinne Louise Hjorth, René Nesgaard Nielsen 
 
Som observatør: Jeppe Klitgaard Stricker, Erling Jensen – 
Referent Karina Knudsen 
 
 
Ad 1. Orientering fra formanden for studienævnet 
 
a) Generelt 
 
Kort præsentation af deltagerne. 
 
Lars Krull (LK) gennemgik HD forretningen 2014.  
 
Kampagner 
 
LK gennemgik hvordan vi markedsfører HD uddannelsen.  
 
Vi annoncerer blandt andet i Nordjyske, Jyllands-Posten samt på 
Facebook og LinkedIn, og igen i år vil vi sende breve ud til 
virksomheder med mere en 10 ansatte. 
 
Der er desuden lavet 5 nye film, som vil blive lagt op snarest. 
 
Der er orienteringsmøde den 26. maj 2014 
 
 
b) Betragtninger om eksamensformer 
 
Lars Krull (LK)gennemgik kort de forskellige eksamensformer og 
fortalte om PBL. 
 
Kasper Heden Christensen gjorde opmærksom på, at der i faget 
dataanalyse på HD 1. del er et problem med eksamensformen, da 
opgaven ikke er lavet som en problembaseret opgave, men med 
konkrete spørgsmål. 
 
 
 
 
 

 

M B A -  O G  H D  

S T U D I E N Æ V N  

F I B I G E R S T R Æ D E  2  

9 2 2 0  A A L B O R G  Ø S T  

 

 

 

1 .  M A J  2 0 1 4  



c) Generelle overvejelser omkring lærebogsmateriale 
 
LK informerede om at vi prioriterer indlæring på det rigtige niveau 
og ikke vælger litteratur ud fra om det er på engelsk eller dansk.  
Vi er dog klar over, at udenlandsk litteratur ”tager” mere tid. 
 
d) Underviserdækning 
 
Det er vigtigt, at vores undervisere er engagerede og interesserer 
sig for de studerende. 
 
Litteratur skal leveres i god tid til de studerende.  
 
 
Ad 2. Evalueringer 
 
Der er i øjeblikket i alt 541 studerende på HD og MBA. 
 
De fordeler sig som følgende: 
 
HD 1. del  Æ   66 / Y   62 
HD 2. del  Æ 175 / Y 192 
MBA  Æ   22 / Y   24 
 
 
Jeppe gennemgik evaluering af studierne for efteråret 2013.  
 
Svarprocenten på HD er ikke særlig høj, men der er generel 
tilfredshed hos de studerende. 
 
Svarprocenten på MBA er høj, og der er generel stor tilfredshed. 
På MBA evalueres der efter hvert seminar. 
 
Vi tager evalueringerne meget alvorligt, men det er svært at 
reagere på noget, vi ikke har kendskab til, så det er vigtigt at så 
mange som muligt får svaret på de udsendte evalueringsskemaer. 
 
Det overvejes, om der skal navn på fremtidige evalueringer.  
 
 
Ad 3. HD i organisation og ledelse 
 
LK introducerede kort René Nesgaard Nielsen som ny koordinator 
for HDO. 
 
René præsenterede nyt forslag om ny organisering og indretning af 
HDO. Bilag blev udleveret på mødet. 
 
Stinne Louise Hjorth gav desuden udtryk for at lokalerne på AUB 
er gode til undervisningen på HDO. 
 
 
 
 



Ad 4. HD i regnskab og økonomistyring 
 
 
Hans Sommerfeldt fremlagde, at det skal præciseres i 
studieordningen for HDR, at emnet for afgangsprojektet skal ligge 
inden for et af kerneområderne regnskab og/eller økonomistyring.  
 
Følgende sætning indskrives i studieordningen: 
 
Det er den enkelte deltager, der selv formulerer og modner sit 
emne, inden for fagets kerneområde(r) regnskab og/eller 
økonomistyring, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende 
er ansat i. 
 
Hans’ koordinatorrolle overdrages løbende i det kommende år til 
Poul Bjerregaard, der i dag er underviser på HD 1. del.  
 
  
Ad 5. Studienævnets organisering fremover 
 
Hans skal afløses og det bliver René Nesgaard Nielsen, der 
overtager pladsen i studienævnet. 
 
 
Ad 7. Eventuelt 
 
Kasper Heiden Christensen – Erhvervsøkonomi / metodevalg 
gjorde opmærksom på at det kunne virke noget diffust og 
uoverskueligt hvad der i det hele taget kræves af et projekt.(HD 1. 
del) 
 
Stinne Louise Hjorth gjorde opmærksom på, at der var et problem i 
forbindelse med deres projektskrivning på 6. semester  HDO. Dette 
tager koordinatoren hånd om. 
 
 
 
 
 
 


