
  

 
 
Angiv afdeling 

Dokument dato: 28-10-2021 

Dokumentansvarlig: Morten Lykke Olesen 

 

1 
 

REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVN FOR MBA OG HD 

STUDIENÆVNSMØDE 

TIL STEDE: 

VIP: 

Lars Krull (LK), Michael S. Dahl (MD), René Nesgaard Nielsen (RNN), Thomas Borup Kristensen (TBK). 

Studerende:  

Troels Munk (TM), Mogens Friis Hansen (MFH), Louise Johansen (LJ).  

Observatører: 

Jens Thøgersen (JT), Annike Seerup Hjorth (ASJ), Morten Lykke Olesen (MLO), Ahmad Abed Al-Karim 

(AK).  

Afbud: 

Silje Bønnelykke (HD1), Karolina Frost (HDR), Louise Teilberg Jensen (HDO).  

TID OG STED 

Tid: d. 26 oktober 2021, kl. 16.00 – 18.00.  

 

Sted: Lokale 35. Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst.  

REFERAT 
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1. Præsentationsrunde  

Af hensyn til nye SN-medlemmer præsenterede alle mødets deltagere sig. 

 

2. Studienævnets opgaver (gennemgang ved LK)  

Af hensyn til nye SN-medlemmer gennemgik SN-formanden (LK) studienævnets opgaver på 

baggrund af AAU’s vedtægter (§86-93). 

 

3. Valg af SN-formand (VIP) og SN-næstformand (Studerende)  

LK præsenterede rammerne for valg af SN-formand og SN-næstformand.  

LK blev enstemmigt valgt til SN-formand, mens TM blev enstemmigt valgt til SN-næstformand 

 

4. Opsamling fra sidste møde 

Ingen bemærkninger.  

 

5. Orientering (LK) 

LK orienterede studienævnet om AAU EXECUTIVE møde med Censorformandskabet d. 

26.10.2021. Censorformandskabet er generelt tilfredse med eksamensadministrationen, men 

man ønsker flere kvindelige censorer i censorkorpset i fremtiden.  

 

Herindunder gav LK et stort tak til underviserne på AAU EXECUTIVE, for at vise stor fleksibilitet 

og forståelse for de udfordringer som Covid-19 pandemien bragte med sig. 

 

5.1 MBA Handlingsplan 

Optaget og frafald 2021: MLO præsenterede optaget og frafaldet for MBA, som ligger på et 

tilfredsstillende niveau.  

 

Administration (LK): AAU EXECUTIVE oplever en stor tilfredshed med den administrative 

service på MBA. ASJ har varetaget MBA administrationen med stor tilfredshed og samtidig 

løst skolens SN- og skoleopgaver. Karen Margrethe Midtgaard (KMM) vender tilbage fra sy-

gemelding d. 1. november 2021, og starter gradvist op med henblik på at opnå fuldtid som 

studiesekretær på MBA fra ultimo januar 2022. Det er målet, at både ASJ og KMM kommer 

til at deles om studieadministrationen af MBA. Det forventes at tilbagekomsten af KMM vil 

styrke den administrative robusthed på AAU EXECUTIVE.  

 

Markedsføring (LK): AAU EXECUTIVE har igangsat en målrettet markedsføringsstrategi for 

MBA-uddannelsen. MBA-uddannelsen vil fremadrettet markedsføres kontinuerligt, med vari-

erende intensitet hen over året.  

 

 

Dokumentation (MLO): AAU EXECUTIVE stræber efter at styrke dokumentationen af aktivi-

teter med aftagere i løbet af året, som endnu ikke er formaliseret via aftagerpanelet. Dette 

emne vil blive drøftet til aftagerpanelsmødet d. 8. december 2021. 

 

5.2 HD Handlingsplan 

Optag og frafald 2021: MLO præsenterede optaget og frafald for samtlige HD-uddannelser, 

som ligger på et tilfredsstillende niveau. 

 

Administration (MLO): AAU EXECUTIVE har en tilfredsstillende administrativ robusthed på 

HD-uddannelserne, hvor man har én studiesekretær per HD uddannelse. Dette kan dog blive 

udfordret med lanceringen af HD Online. MLO uddybede, at dette kan medføre, at man i 

fremtiden får behov for at administrationen tilføres ekstra ressourcer. 
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Dokumentation (MLO): Skolen har ligesom på MBA, et mål om at styrke dokumentationen 

af aktiviteter med aftagere i løbet af året, som endnu ikke er formaliseret via aftagerpanelet. 

Dette emne vil blive drøftet til aftagerpanelsmødet d. 8 december 2021. 

 

Markedsføring (MLO): AAU EXECUTIVE har igangsat en målrettet markedsføringsstrategi 

for HD-uddannelserne. HD1 – og HD2 vil fremadrettet markedsføres kontinuerligt, med varie-

rende intensitet hen over året.   

 

 

6. Eksamen – Forventningsafstemning 

Enkelte studerende har henvendt sig for at få lov til at afholde eksamen online frem for ved frem-

møde. LK forstår godt ønsket om online eksamen, men understreger at alle studerende på et 

modul skal have ens vilkår til eksamen. Den eneste undtagelse er, hvis der forelægger særlige 

omstændigheder, der gør sig gældende, og i disse tilfælde skal der søges om dispensation.  

Dermed er der i udgangspunktet fysiske eksamener på de af AAU Executives uddannelser, der 

har fremmødeundervisning, mens der er online eksamener på de uddannelser med onlineunder-

visning. 

 

7. Kvalitetssikring 2021 (MLO) 

MLO forklarede følgende om kvalitetssikringen af MBA ogHD1 og HD2: 

 

På MBA evalueres hvert seminar, semester og afslutningsvis den samlede uddannelse. 

På HD1 og HD2 evalueres hvert modul, semester og afslutningsvis den samlede uddannelse.  

 

Grundet en teknisk fejl, så har man ikke været i stand til at evaluerer 4. semester af HD i Organi-

sation og Ledelse i foråret 2021.  

 

6.1 HD1 og HD2 (MLO) 

MLO præsenterede semestre- og modul evalueringer af HD1 og HD2 for foråret 2021. Der er en 

generel stor tilfredshed med uddannelserne. Der er dog få forbedringspunkter, som de stude-

rende giver feedback på. Feedback fra de studerende videregives til de relevante fagkoordinato-

rer og undervisere, således at eventuelle forbedringspunkter bliver behandlet. Der er ikke feed-

back for aktiviteter i foråret 2021 som giver anledning til behandling i SN-regi.  

 

De studerende giver positive og konstruktive kvalitative tilbagemeldinger i evalueringerne, men 

respondenttallet ligger generelt på 20%, hvilket vurderes som et lav til middel svarprocent.  

 

AAU EXECUTIVE arbejder på at forbedre svarprocenten, hvorfor alle undervisere, der har sidste 

undervisningsgang på et modul, fremadrettet er forpligtet til at informere om - og opfordre HD 

studerende til at udfylde evalueringerne. MLO understregede samtidig at alle evalueringer er fri-

villige, og at man ikke vil bruge undervisningstid på at besvare disse evalueringer.  

 

6.2 MBA (MLO) 

MLO præsenterede adskillige semestre- og seminar evalueringer af MBA-uddannelsen, som vi-

ser en stor tilfredshed med uddannelsen.  

 

Evalueringerne viser at de studerende giver positive og konstruktive kvalitative tilbagemeldinger i 

evalueringerne, og at man ligger på en middel til høj svarprocent på evalueringerne. Feedback 

fra de studerende videregives til de relevante undervisere og fagkoordinator, således at eventu-

elle forbedringspunkter bliver behandlet.  
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6.3 Studieordninger og modulbeskrivelser (MLO) 

MLO præsenterede følgende planlagte studieordnings- og modulændringer, som indsendes til 

legalitetskontrol og efterfølgende implementering: 

 

• HD1 Udvidet Erhvervsret: Fra mundtlig pba. projekt til 4 timers skriftlig eksamen.  

• HDR Afgangsprojekt: Formulering omkring formalia opdateres, således at detaljer om 

formkrav, aflevering, eksamen m.m. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.  

• HDR Skatteret II: Fra mundtlig til 4 timers skriftlig eksamen.  

• HDO Strategisk Indkøb og Sourcing: Titlen ændres til Supply Chain Management af 

hensyn til modulets afsætningsmuligheder. Ingen indholdsmæssige ændringer. 

 

HD Online og HD Heldagsmodellen kommer til at have samme studieordninger.  

 

8. Udbud (LK) 

 

LK forklarer, at AAU EXECUTIVE fra foråret 2022 ikke længere udbyder HD2 i Finansiel Rådgiv-

ning.  

 

AAU EXECUTIVE lancerer HD Online fra foråret 2022. Studerende kan vælge mellem den tradi-

tionelle HD1/HD2 uddannelse med fysisk undervisning, eller studere udelukkende HD Online. 

Med lanceringen af HD Online stræber skolen efter at styrke udbuddet af uddannelser på AAU 

EXECUTIVE, efterkomme kravet om mere fleksible uddannelser fra erhvervslivet og de stude-

rende, samt øge det samlede optag på HD-uddannelserne.  Prisen på HD Online og HD hel-

dagsmodellen er den samme. 

 

9. Evt. bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


