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REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVN FOR MBA OG HD 

STUDIENÆVNSMØDE 

TIL STEDE: 

VIP: 

Lars Krull (LK), Allan Næs Gjerding (ANG), René Nesgaard Nielsen (RNN), Thomas Borup Kristensen 

(TBK), Michael Dahl (MD) 

Studerende: 

Troels Munk – HDO (TM) 

Observatører: 

Jens Thøgersen (JT), Bente Christiansen (BC), Morten Lykke Olesen (MLO) 

 

AFBUD:   

Nicoline Birthe Guldsing - HD1 (NBG), Sonny Gajhede - HDR (SG), Mogens Friis Hansen – MBA (MFH) 

TID OG STED 

Tid: d. 20. oktober 2020, kl. 16.00 – 18.00 

 

Sted: Lokale 35, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst 

 

REFERAT 

 

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.  

 

ANG meddelte hans afgang fra studienævnet fra og med dagens møde, for bedre at kunne vare-

tage sine andre forpligtigelser på AAUBS. LK takkede for ANG for hans mange års engagerede 

og konstruktive indsats i studienævnet. 
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MD (Underviser på MBA) tager ANG’s plads i studienævnet fra og med dagens møde.  

 

4. Opsamling fra sidste møde 

Intet at bemærke. 

 

 

5. Orientering (LK) 

 

På mødet drøftedes kort de hidtidige erfaringer med den virtuelle undervisning i E20 og F20. 

Der er forståelse for de digitale løsninger der tilbydes pba. CoViD19, men undervisere såvel som 

studerende giver udtryk for, at de under normale omstændigheder, foretrækker den fysiske un-

dervisning.  

 

5.1. Selvevaluering - Handlingsplan status 

MLO præsenterede MBA uddannelsens handlingsplan, og kunne fortælle at ift. mål 1 ”At 

bevarer eller styrke uddannelsens markedsposition”, så ser ansøgningen til uddannel-

sen d.d. meget fornuftigt ud – og er på nuværende tidspunkt på et højere niveau end tidli-

gere år.  

Skolen har i år droppet stort set al markedsføring på tryk, og fokuserer i høj grad på digitale 

platforme samt TV. Ud fra ansøgningen at dømme virker denne tilgang.  

Ift. mål 2 ”At dokumentation for input fra samarbejdspartnere og aftagere er sikret”, så 

har LK og MLO fortsat fokus på dette – og der er planlagt møde i skolens aftagerpanel i de-

cember måned. 

 

MLO præsenterede dernæst HD uddannelsernes handlingsplan og kunne fortælle ift. mål 1 

”Succesfuld omlægning til heldagsstudie på HD1 og HDR” så syntes overgangsproble-

matikkerne at være overstået, da fagkoordinatorerne løbende har justeret og optimeret ud-

dannelserne, bl.a. pba. de studerendes feedback i modul-, semester- og uddannelsesevalu-

eringer. SN har d.d. ikke modtaget SN-rapport for 2020 eller nye dimittendundersøgelser, og 

det er derfor ikke muligt på dagens møde at drøfte handlingsplanstatus ift. optag og frafald 

samt dimittendtilfredshed.  

Ift. mål 2 ”At bevarer eller styrke uddannelsens markedsposition”, så har optaget på HD 

været meget tilfredsstillende i E20, og der er set en markant stigning på både HD1, HDO og 

HDR ift. E19. Optaget på HDFR er næsten på niveau med E19. Fremtidig status for HDFR 

behandles nærmere under pkt. 7.3. 

Skolen har i år droppet stort set al markedsføring på tryk, og fokuserer i høj grad på digitale 

platforme samt TV. Ud fra optaget at dømme har denne tilgang fungeret godt i 2020. Skolen 

kigger nu nærmere på om en lignende fremgangsmåde giver mening ift. HD-markedsførin-

gen i F21, samt hvad der evt. kan gøres endnu bedre.   

Ift. mål 3 ”At dokumentation for input fra samarbejdspartnere og aftagere er sikret”, så 

har LK og MLO fortsat fokus på dette – og der er planlagt møde i skolens aftagerpanel i de-

cember måned. 

Ift. mål 4 ”At styrke fagkoordinationen på HD hvor nødvendigt”, så arbejder alle skolens 

fagkoordinatorer fortsat med at sikre en fortsat positiv studieudvikling af deres respektive ud-

dannelser. 

  

5.2. HD optag 2020 

LK præsenterede HD optaget for E20. LK er meget tilfreds med optaget, både når man sam-

menligner med optaget i E19, men også når man sammenligner med tidligere år. Årets optag 

er i nyere tid kun overgået i E18. 

ANG spurgte ind til udviklingen på HDFR, som er gået fra at være et studie på niveau med 

de andre HD-retninger til nu at bestå af to mindre hold i henholdsvis Rungsted og Aalborg. 

LK svarede at man fra Skolens side har fulgt udviklingen nøje, og kunne fortælle at selvom 

antallet af studerende der følger et fuldt HDFR forløb er faldet, så ser man fortsat mange en-

keltfagsstuderende på en række af uddannelsens moduler. Dertil har vi på HD2 fortsat 
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mange studerende fra den finansielle sektor, ligesom mange af de nye studerende er fra 

denne sektor – de vælger bare HDO og HDR i stedet. LK vil komme nærmere ind på dette 

under pkt. 7.3. 

 

5.3. MBA optag 2021 – Status 

LK præsenterede ansøgningen til MBA med opstart i F21. D.d. ser det meget fornuftigt ud.  

 

6. EVU-arbejdsgruppe (nyt punkt) 

 

LK og MLO præsenterede kort det arbejde dekanen har igangsat på fakultetets EVU-område. 

Dekanatet ønsker at styrke og videreudvikle området. Området er prioriteret i resultatmåls-for-

handlingerne og dermed anerkendt af både AAU´s rektorat og øvrige dekaner som værende et 

satsningsområde for SAMF. Det er ydermere lykkedes at få trækningsret på egenkapitalen til ud-

vikling af EVU-området i form af kr. 1,5 mio. årligt de næste to år. 

Et endnu stærkere EVU-område kræver flere indsatser, bl.a. stærke ”brands” i uddannelserne, 

høj faglighed i uddannelserne, agilitet i forhold til arbejdsmarkedet, professionel administration 

og massiv markedsføring af vores udbud. 

LK kommer til at indgå i en arbejdsgruppe med fokus på den faglige organisering af EVU-områ-

det, mens MLO kommer til at indgå i en arbejdsgruppe med fokus på den administrative organi-

sering.  

 

7. Kvalitetssikring 

 

7.1 Censorrapporter 

MLO præsenterede censorrapport for MBA-afhandling (E19) – Censorernes feedback er tilfreds-

stillende. D.d. er der ikke modtaget yderligere censorrapporter. 

 

7.2 Evalueringer F20 

MLO gennemgik evalueringer for forårssemestret for HD1, HD2 og MBA.  

På HDO 2. semester (Strategi og forandringsledelse – 15 ECTS) har der været et mindre fald i 

tilfredsheden fra F18 frem til F20. RNN bemærkede at der er sket ændringer i undervisersam-

mensætningen og forventer at kunne have udbedret til F21.  

På HDR Har man på Skatteret I (5 ECTS) set et markant fald i tilfredsheden, fra 4,5 i F16 og fal-

dende frem til F19 hvor modulet var nede på 2,6. Modulet har fået en ny underviser i F20, som 

har formået at score 4,3 allerede efter sin første gennemkørsel af modulet (til trods for de pæda-

gogiske udfordringer CoViD19 har bragt). 

På HD1 og HD2 giver de studerende generelt positive og konstruktive kvalitative tilbagemeldin-

ger i evalueringerne. 

De studerende giver blandede tilbagemeldinger ift. løsninger ift. Corona (både ris og ros). Men 

generelt forståelse fra de studerende ift. de løsninger der blev præsenteret.  

 

På MBA er der generelt stor tilfredshed, ligesom de studerende generelt giver positive og kon-

struktive kvalitative tilbagemeldinger i evalueringerne. 

Der er dog en undtagelse ifm. seminar 4. Seminaret har i F20 fået en ny underviser, som blev 

udfordret af de begrænsninger og udfordringer CoViD19 har forårsaget. LK fortalte at denne un-

derviser i forvejen har andre aktiviteter på MBA, med meget god feedback fra de studerende. LK 

har behandlet evalueringen med den pågældende underviser, og forventer at seminar 4 i F21 vil 

være på niveau med tidligere år igen, hvad angår de studerendes feedback.  

MLO kunne fortælle at der d.d. mangler evalueringer af 1. og 3. semesterevaluering + Seminar 

11. Disse evalueringer udsendes til de studerende ASAP. 

 

 

 

7.3 Studieordninger + Modulbeskrivelser 
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MLO præsenterede de planlagte studieordnings- og modulændringer som indsendes til legali-

tetskontrol og efterfølgende implementering.  

- Grundet udviklingen på HDFR, har LK, JT og MLO arbejdet på et nyt valgfag til henholdsvis 

HDO og HDR, som er en videreudvikling af HDFR’s 2. semester.  

LK forklarede at valgfaget er på 10 ECTS, og placeres på 3. semester af HDO og HDR. 

Valgfaget giver studerende fra den finansielle sektor mulighed for at tone deres HDO eller 

HDR så den er endnu mere relevant for deres daglige arbejde i den finansielle sektor.  

Valgfaget skal kombineres med et 5 ECTS-valgfag fra en af skolens HD2 specialiseringer for 

at de studerende opnår de krævede 15 ECTS på 3. semester. Det vil være oplagt for stude-

rende fra den finansielle sektor at kombinere med f.eks. Compliance, Anti-hvidvask og Ter-

rorfinansiering eller Projektledelse, men der er mulighed for at vælge fra hele valgfagspalet-

ten.  

Modulet kan desuden tages som komplimenterende kompetenceudvikling for de der allerede 

har gennemført en HD2, ligesom det er relevant som selvstændigt enkeltfag for medarbej-

dere i den finansielle sektor generelt.  

 

 

8. Udbud 

 

8.1 Udbudssteder 

 

Pga. optaget på HDFR så har skolen valgt ikke at udbyde undervisning på 1. semester i Aarhus i 

E20. Alle ansøgere der har søgt ind på holdet i Aarhus er blevet kontaktet personligt af JT, der 

har forklaret omstændighederne og tilbudt dem at blive flyttet til Aalborg-holdet i stedet. Alle har 

accepteret.   

 

   

8.2 Uddannelsesudbud 

 

TBK har i rollen som fagkoordinator på HDR, og på foranledning af SN, besøgt flere virksomhe-

der i Viborg-området med henblik på at afdække potentialet i at starte undervisningshold op i Vi-

borg. TBK ser et fornuftigt potentiale i Viborg og opland, og er klar på at starte undervisning fra 

E21.  

TBK bemærkede at vi i dag har studerende fra området, og vi må forvente at de fremover vil 

søge ind i Viborg i stedet, hvilket dermed kan betyde at holdet i Aalborg bliver mindre. TBK ser 

dog ikke dette som et problem, da holdet i Aalborg i forvejen er stort, og derfor sagtens kan bæ-

rer at der måske kommer lidt færre studerende i lokalet fremover. Dertil er der mere at vinde ved 

at øge den fleksibilitet vi kan tilbyde ved at have to undervisningshold på HDR (som der i dag er 

på HDO og HDFR).  

SN besluttede samlet at starte undervisning i Viborg fra E21. LK, TBK og MLO påbegynder net-

værks- og markedsføringsaktiviteter mhp. at sikre at godt første optag til holdet. 

 

 

9. Evt. 

Intet at bemærke 

 

 


