
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde den 16. september 2015 

 
 
Til stede: Lars Krull, René Nesgaard Nielsen, Allan Næs Gerding,   
Jeppe Klitgaard Stricker, Anders Krohn,  
 
Referent: Helle Arenshøj 
 
 
 
Ad 1. Velkommen til nye medlemmer 
 
Der blev givet en kort præsentation af de fremmødte medlemmer, 
da Anders Krohn er ny i studienævnet. Han læser på HDO 5. 
semester. Lars orienterede om, at paritetsorgan betyder, at der 
skal lige så mange studerende, som der er videnskabelig  
personale.. Formanden for studienævnet vælges blandt VIP 
ansatte (fastansatte) og der skal være 3 studerende i 
studienævnet. I studienævnet vil vi meget gerne høre de 
studerendes mening, og vi taler os altid til rette om tingene.  Vi har 
aldrig været ude i en afstemningssituation. 
 
Lars orienterer kort om MBA og HD studierne. HD 1.del og HD 2. 
del i Regnskab og Økonomistyring er aftenkurser. HD i Finansiel 
rådgivning og HD i Organisation og Ledelse er dagkurser, hvilket 
er en stor succes. 
 
Lars orienterer om, at ved optag kigger vi meget på niveau men at 
vi også tør prøve at optage nogen med anden uddannelses 
baggrund, da det giver os en masse god erfaring. 
 
Lars orienterer om Bekendtgørelsen for HD. Der er nedsat et HD 
fællesudvalg, som led i et samarbejde om at koordinere 
uddannelsernes fælles indhold og tilrettelæggelse. Vi samarbejder 
om optagelsen med andre men vi vil også gerne selv have 
mulighed for at præge og have frihed til at gøre det.  
 
Det er vigtigt, at studienævnet kigger på kvaliteten. Det er os i 
sekretariatet som udarbejder evalueringer og sender til de 
studerende. Vi vil meget gerne høre deres mening.  
 
Vi er en Eftervidere uddannelse, og det kan være svært at sælge. 
Der køres hele tiden kampagner. 
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Ved behandling af ansøgninger optager vores Sekretariat for 
Eftervidere uddannelse dem med relevante uddannelser. Det 
betyder, at studerende som gerne vil på HD 2. del men som 
mangler 1 fag, ikke bliver gjort bevist om, at de ikke behøver at 
tage HD 1.del. Lars giver eksempler her på.  
 
Vi behandler merit og dispensationer i studienævnet og 
Sekretariatet for Eftervidere uddannelse sender dem til os.  
 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
 
Referat af mødet d. 21. april 2015 blev godkendt.  
  
 
Ad 4. Konstituering 
 
Lars Krull blev enstemmigt valgt til formand og Anders Krohn blev 
enstemmigt valgt til næstformand. Fakultetet meddeles dette af 
Helle. 
 
Ad 5. Gennemgang af studierne (optag) 
 
Lars fortæller om optaget på de forskellige studier. Se tallene 
under punktet ”Gennemgang af studierne” i dagsorden.  
 
Vi har optaget ca 100 gennem Finanskompetencefonden på HD i 
Finansiel rådgivning i faget projektledelse på 7. semester.  
 
 
Ad 6. Evaluering 
 
Jeppe orienterer om evalueringerne på HD studierne i foråret 
2015. Området tages meget alvorligt, og vi bruger det helt reelt til 
at måle tilfredsheden både på undervisning og undervisere. René 
er i gang med et pilotprojekt, hvor evalueringerne laves efter hvert 
seminar. 
 
HD 1. del har evalueringer, som ligger i den pæne ende. Meget 
tilfreds er 5 og de ligger over 4 på de forskellige semestre. 
 
HD 2. del har evalueringer, som afspejler stor tilfredshed. 
 
Koordinatorerne følger op på evalueringerne og forholder sig til 
dem. Vi har oplevet problemer omkring evalueringer på 8. 
semester, da de studerende lukkes ude af vores system, når de 
har afsluttet 8. semester. De har derfor ikke kunne se 
evalueringerne. 
 
MBA evalueres efter hvert seminar. Der er en høj svarprocent. På 
MBA’en beder man også de studerende om at svare på deres egen 
evaluering. 
 
 



 
Ad 7. Udvikling 
 

a. Trusler 
b. Muligheder 

 
Ad 8. Censorrapporter 
 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
 


