
 

 

  

 
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde den 2. april  2013  

 
 

Til stede: Lars Krull, Hans Sommerfeldt Andersen, Allan Næs Gjerding, Michael 

Sandager. 

 

Som observatør: Jeppe Klitgaard Stricker, Erling Jensen – Referent Karina Knudsen 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

Ad 2. Godkendelse af referat af møde den 21. november 2013 

 

Godkendt 

 

Ad 3. Orientering fra studielederen 

 

a) Optag sommer 2012 

Der har været et godt optag i sommers, og vi er nu ved at sikre optaget til sommer 

2013. De evalueringer der er kommet ind for efteråret har vi kigget på, og vi har 

behandlet de ting der var.  

 

b) Klagesager 

Der har været en del klagesager. Det er mest karakterklager, hvor det især drejer 

sig om karaktererne 7 og 10. 

Vi skal blive bedre til at bruge den nye karakterskala og sørge for at vejlederne er 

klædt ordentligt på. 

 

c) Vejledermøde HDO 

Der skal afholdes vejledermøde på HDO, hvor karakterskalaen blandt andet skal 

tages op. 

 

d) Nyt hold på vej i Rungsted 

Lars Krull tager til Rungsted den 15. april for at holde orienteringsmøde for de 

studerende, der skal starte på brobygningsforløbet.  

 

e) MBA 

Lars Krull orienterede om den nye oplægsholder på Marketing modulet Vikas 

Timbrewala, som har været en succes. 

 

f) Cand.Merc.Jur på HDFR 

I øjeblikket kører vi et forsøg med sammenlæsning af cand.merc.jur og HDFR. 12 

jura studerende fra 8. semester følger fagene på HDFR 6. semester. Det er dog et 

problem, at de ikke har erhvervsøkonomi nok.  
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Ad 4. Optag MBA 

 

De studerende har været fantastiske ambassadører for MBA uddannelsen og har 

været gode til at formidle information om uddannelsen.  

 

Vi har nu et samlet MBA studie med 50 studerende.  

 

Ad 5. Status vedr. gruppeeksamen 

 

Vi har søgt om at de studerende kan få lov til at gå op til eksamen enkeltvis selv om 

de er i en gruppe. Dette er blevet afvist.  

Institutlederen vil søge om at få omgjort beslutningen.  

Vi har besluttet at give de studerende valgfrihed, så de der skriver i gruppe kan 

vælge om de vil til eksamen som gruppe, eller om de vil op enkeltvis. 

 

Ad 6. Sikring af optag 

 

I efteråret 2013 udbyder vi følgende uddannelser:  

 

 HD 1 del 

 HDO – Aalborg og Rungsted 

 HDFR – Aalborg og Aarhus 

 HDR 

 

Markedsføring: 

Vi kender ikke kampagnen endnu, men vi har valgt at bruge den samme udbyder 

som resten af Universitetet bruger.  

 

Vi overvejer at lave et arrangement i august for Nordjyske beslutningstagere, hvor 

Lars Krull blandt andet vil forsøge, at sælge HD uddannelserne.  Der er sat penge af 

til erhvervssamarbejde i år.  

 

Der skal desuden annonceres om vores orienteringsmøder i JP og Nordjyske – 

orienteringsmøderne afholdes i år den 22. maj i Aalborg og for HDFR også den 21. 

maj i Aarhus. 

 

Ad 7. Eventuelt 

 

Der laves en ny kontrakt/aftale med Grønland. Der skal laves en ny studieordning 

inden for samme ramme på HDO i Grønland. Den skal godkendes af AAU og vil 

formentlig komme til at hedde HDO (Grønland) Aalborg Universitet.   

 

 

 

 

 

 


