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Referat af Studienævnsmøde d. 4. maj 2011 
 
Til stede: Poul G. Sørensen, Lars Krull, Lars Kristensen, Allan Næs Gjerding, som referent 
Charlotte Krull. 
 
Afbud: Studerende Thomas Vestergaard (HD 2. del i Finansiel Rådgivning) 
Uden afbud: Studerende Jacob Lundal Madsen (HD 1. del) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Indstilling om valgfag 
4. Henvendelse vedr. ny linie HD-SCM (Supply Chain Management) 
5. Afgående/tiltrædende medlemmer 
6. Evt. 

 
Lars Krull bød velkommen og konstaterede, at mødet var korrekt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 2) Meddelelser 

- Lars Krull har pr. 1/2-2011 overtaget studienævnsformandsposten  fra Poul G. 
Sørensen. I denne forbindelse takkede Lars Poul G. Sørensen for et langt og godt 
forløb med arbejdet som studienævnsformand. 
 

- Udbud af HDO i Ballerup  i samarbejde med Forsikringsakademiet, som udbyder et 
forberedelseskursus, der giver direkte adgang til HDO i Aalborg eller Ballerup.  
Ved informationsmødet d. 1. april, hvor Lars Krull og Anders Peder Lysholm Hansen 
deltog, var 50 personer tilstede. Pr. 3/5-11 er der 18 tilmeldt kurset.  
Anviste lærere fra AAU er Åse Klemmensen og Poul Bjerregaard. Der skal bl.a. 
udarbejdes et projekt på 12 ECTS. 
Vi har ”break even” ved 10-11 studerende i Ballerup. Forsikringsakademiet afholder 
selv eksamener, og vi afholder en adgangsprøve midt på foråret 2012. 
Pr. 1/6 ved vi hvor mange der er tilmeldt, og pr. 1/10 ved vi hvor mange der starter på 
HDO året efter. 
 

- Grønland:  en ny samarbejdsaftale er på plads. 
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- Efterårets udbud: 
o HD 1. del 
o HDO 
o HDR 
o HDMM 
o HDFR (Aalborg og Aarhus) 

 
Der skal vurderes på hvor vores smertetærskel mht. HDMM er. Efteråret er planlagt 
uden Preben Sander Kristensen, og der er pt. ingen HDMM-koordinator in spe. 

 
- Sikring af udbuddet:  

1200 arbejdssteder fra Viborg til Skive og Thy med over 50 ansatte har modtaget 
brochure. 
Alle revisionsvirksomheder (244) har modtaget brochure. 
Desuden betalte annoncer via ”Google Adwords”. 
HD på Facebook. 
Henvendelse (mail) via Karrierecentret til bachelorer og kandidater (ca. 8300 stk.). 

 
Ad 3) Indstilling om valgfag 

HD 1. del:  Forretningsudvikling og Entreprenørskab 
  SEA’s inkubatorordning 
HDR: Skatteret II  

   
Ad 4) Henvendelse vedr. ny linie HD-SCM (Supply Chain Management) 

- Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en studerende vedr. ovenstående 
linie, som bl.a. udbydes i Aarhus og på CBS. John Johansen (CIP) spørges om de 
har interesse i det. 

 
Ad 5) Afgående/tiltrædende medlemmer 

- Både Jacob Lundal Madsen og Thomas Vestergaard træder ud af studienævnet. Nye 
medlemmer udpeges efter sommerferien, f.eks. nogle af de nye studerende. 
 

- Lars Kristensens ansættelse udløber pr. 31/5, og han kan derfor ikke fortsætte i 
studienævnet. Allan Næs Gjerding indtræder i stedet for, og der er fuld opbakning til 
dette fra alle koordinatorer. 

 
Ad 6 Evt. 

- Styrkelse af udvikling og administrativ kapacitet: Anders Peder Lysholm Hansen er 
ansat, og er pt. under oplæring som koordinator på HD 1. del. Han er dygtig, har et 
godt overblik og stor erfaring med akkreditering. 
 

- Eksamensklage vedr. HDR: ikke til referat. 
 
 

 
  
 

Charlotte Krull 
Referent 

 

 
 
 


