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Studienævn for MBA og HD 

Studienævnsmøde 

Referat af studienævnsmøde d. 25. februar 2019. 

Tid, Sted og deltagere:   

Tid: d. 25. februar kl. 16.00 
 
Sted: Lokale 35, Fibigerstræde 2 
 
Tilstede: Lars Krull (LK), Allan Næs Gerding (ANG), René Nesgaard Nielsen (RNN), Morten Lykke Olesen 
(MLO), Martin Bo Knudsen (MBK), Bente Christiansen (BC) 
 
Afbud: Jens Thøgersen (JT), Jakob Brix Vangsgaard (JV), Pia Hauberg (PH), Esben Bundgaard (EB) 
 

Dagsorden 

 
1) Opsamling fra sidste møde 
2) Valg af ny næstformand 
3) Orientering 
4) Evalueringer E18 
5) HDO ændringer 
6) Eventuelt 

 

1. Opsamling fra sidste møde 

Selvevalueringsproces – Handlingsplan 
LK meddelte at Selvevaluering 2018, Strategisk mål og Handleplan er på plads og godkendt af Dekanen 
den 29. januar 2019. 
 
Ny HD-bekendtgørelse (implementeret fra F19) medfører bl.a. at censuren på HD-fagene fra 1. – 3. 
semester bliver intern censur. 
 

2. Valg af næstformand 

Velkommen til ny studerende Martin Bo Knudsen, HD 1. del. 
Martin blev valgt til næstformand i Studienævnet. 
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3. Orientering 

3.1 Handleplan for MBA/HD. 
Selvevaluering 2018 samt Strategiske mål og handleplan for MBA og HD blev udleveret på mødet. 
LK meddelte at Selvevaluering 2018, Strategisk mål og Handleplan er på plads og godkendt af Dekanen 
den 29. januar 2019. 
MBA og HD har en stor, berigende berøringsflade med erhvervslivet. Aftager-panel møde datofastsættes 
snarest muligt. 
 
3.2 Status på PBL læringsmål i studieordninger. 
MLO arbejder med at tydeliggøre/ styrke PBL i studieordningernes læringsmål. Deadline for 
færdiggørelse primo marts. 
 
3.3 MBA optag 2019:  
Meget tilfredsstillende optag. 
 
3.4 Studieordningsændringer. 
Ændringerne i den nye HD-bekendtgørelse indarbejdes i studieordningerne 
 
 

4. Evalueringer E2018 

MBA- og HD studierne evalueringsresultater for efteråret 2018 blev udleveret på mødet. 
 
Vi ønsker at øge antallet af studerende, der responderer på evalueringerne.  
I bestræbelserne på dette er evalueringerne sendt direkte til student-mails, hvilket har givet en stigning i 
antal besvarelser. 
MLO gennemgik resultatet af semester- og modul-evalueringerne for efteråret 2018. 
Generelt stor tilfredshed blandt de studerende. Hvor en evaluering har givet anledning til ændring – er 
dette sat i værk. 

5. HDO ændringer 

Faglige ændringer  – fra rigtig godt til endnu bedre: 
 
RNN har arbejdet på at gøre HDO endnu bedre. Dette sker bl.a. i respons til at der de seneste år i 
evalueringerne på uddannelsen fremgår ønske fra de studerende omkring en mere tydeligt rød tråd 
seminarerne imellem. MLO og RNN bemærker at evalueringerne generelt er positive, og modulerne 
vurderes højt, men at en mere tydelig rød tråd er noget de studerende kommentere på gentagende 
gange.  
RNN som fagkoordinator for HDO har arbejdet på nogle tiltag for at styrke den røde tråd på 
uddannelsen, samtidig med at bibeholde den høje kvalitet der allerede eksistere:  
 

 Der oprettes robuste underviser-teams, der i samarbejde varetager undervisningen på de 
enkelte semestre. 

 RNN og MLO arbejder mod at der skabes en klarere rød tråd på uddannelsen som helhed. Dette 
foretages bl.a. via forbedringer til studieordningen/modulbeskrivelserne. Der arbejdes mod at 
ændringerne kan træde i kraft allerede fra efteråret 2019. 

 
SN godkender RNN og MLOs arbejde med faglige ændringer af HDO. 

6. Eventuelt 
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LK og ANG behandlede i tillæg til mødet en dispensationsansøgning til MBA-uddannelsen. Ansøgerens 
faglige forudsætninger vurderes at være tilstrækkelige til optag på MBA-uddannelsen.  

 


