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Gæster: Anders Peder Lysholm Hansen, Jens Thøgersen og Jakob Brix Vangsgaard. 

Afbud: Allan Næs Gerding og Søren Ladefoged Hansen. 

Udeblev: Martin Filt. 

 

Referat: 

1. Opfølgning på forrige møde 

1.1. Kursusaktiviteter: Se ref. pkt. 4. 

1.2. Optag HD: Se ref. pkt. 3 og 8. 

1.3. Semesterbeskrivelser F2017: Morten Lykke Olesen (MLO) kunne oplyse at semesterbeskrivelserne for 

F2017 er opdaterede jf. pkt. 6 fra forrige studienævnsmøde.   

1.4. Evalueringer : MLO oplyste at der løbende arbejdes med evalueringer af moduler, semestre og uddan-

nelser og vil uddybe dette under pkt. 6 (se ref. pkt. 6). 

2. Orientering 

2.1. Præsentation af AAU Executive organisation (LK): 

Sekretariatet er siden sidste studienævnsmøde styrket med: 

Morten Lykke Olesen, der varetager følgende opgaver: 

 Kvalitetssikring. 

 MBA drift. 

 Studienævn. 

 Div. møde og udvalgsopgaver. 
 

Anders Peder Lysholm Hansen, der varetager følgende opgaver: 

 Eksterne kunder. 

 Kvalitetsarbejde. 

 Markedsføring og opfølgning. 

 Sociale medier. 
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2.2. Orientering fra HD Fællesudvalg (LK) 

 

LK informerede om CBS forslag om reform af HD-uddannelsen (se bilag 1). Forslaget mødte ikke op-
bakning fra hverken AAU eller de andre udbydere af HD, da reformen i sin nuværende form ville have 
en række uhensigtsmæssige konsekvenser, heriblandt begrænsning af hvem der kan optages på ud-
dannelsen, og hvad uddannelsen efterfølgende vil kunne give adgang til. Endvidere er forslaget i strid 
med Bolognaprocessen som Danmark deltager i. 
LK bemærkede at 2/3 af vores optag på HD 2. del 2016 kom fra andre steder end HD 1. del. 
 

3. Heldagsmodellen – Opfølgning 

Heldagsmodellen er blevet godt modtaget. LK, Jens Thøgersen (JT) og Jakob Brix Vangsgaard (JBV) kun-

ne fortælle at studerende og flere virksomheder udtrykker tilfredshed med ændringen til heldagsundervis-

ning. 

3.1. HD 1. del. 

Optaget for efteråret 2016 var 75 studerende og resultatet af semesterevalueringen for 1. semester 

var en score på 4 ud af 5. 

3.2. HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring. 

Optaget for efteråret 2016 var 72 studerende på HDR. Resultatet af semesterevalueringen for 1. se-

mester var en score på 3,9 ud af 5. 

Studierne vil fortsat blive fulgt af både studieledelsen, fagkoordinatorer og sekretærer med henblik på at 

sikre at uddannelserne løbende vil blive tilrettet og udviklet, så heldagsmodellen på HD 1. del og HD 2. del i 

Regnskab og Økonomistyring bliver en succes.  

4. Kursusaktivitet 

4.1. Eksterne partnere (Finanskompetencepuljen, HK, Erhvervsfremmesystemet og DI Handel) 

P.t. udbydes kurserne Projektledelse, Compliance og Finansiel Forretningsforståelse gennem Fi-

nanskompetencepuljen – med fin tilslutning. Kasper Maarup Andersen er i gang med at få introduceret 

AAU Executives kursusaktiviteter mm. i erhvervsfremmesystemet i de nordjyske kommuner.  

4.2. Der arbejdes videre med at styrke samarbejdet med eksterne partnere, og udvikle relevante kurser der 

kan imødekomme markedets behov. Bl.a. udvikles modul i E-handel, som evt. også bliver et nyt valg-

fag (5 ECTS) på HD 2. del i regnskab og økonomistyring, på foranledning af interesse herfor fra DI 

Handel og HK. 

5. Optag MBA (LK) 

 

Et optag i år på 25 studerende er yderst tilfredsstillende. 

6. Evalueringer (MLO) 

MLO orienterede om evalueringernes rolle som en integreret del af kvalitetssikringen ved AAU Executive, 

hvor der løbende foretages evalueringer af moduler, semestre og hele uddannelser. Evalueringerne udgør 

vigtig information som fagkoordinatorer og undervisere kan tilrette og udvikle undervisningen efter. Evalue-

ringerne sendes løbende til fagkoordinatoren som drøfter disse med underviserne. MLO præsenterede 

herefter evalueringsresultaterne for efterårssemestret 2016. 

HD udfordres fortsat med lave svarprocenter og tilbagemeldinger der peger i forskellige retninger. MLO og 

fagkoordinatorerne arbejder videre med evalueringsform og –terminer med henblik på at højne svarprocen-

terne og sikre konstruktive tilbagemeldinger. Derved sikres det at evalueringerne kan udnyttes bedst muligt 

og sikre at skolen sikre bedst muligt udbytte i forhold til kontinuerlig udvikling af uddannelserne. Esben 

Bundgaard (EB) foreslog at evalueringer fremover gennemføres som en del af undervisningen, evt. på sid-
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ste undervisningsgang, for herved at hæve svarprocenten. Dette forslag er taget til efterretning ifm. fremti-

dige evalueringer. 

Evaluering af MBA-uddannelsen oplever modsat HD ingen udfordringer. Uddannelsens evalueringer er 

præget af høje svarprocenter, generel stor tilfredshed og god feedback.  

7. Indre bindinger mellem fag (LK) 

RNN og ANG havde udtrykt ønske om at drøfte det indholdsmæssige og pædagogiske sigte med valgfaget 

Projektledelse på HD 1. del, herunder fagets og/eller tematikkernes placering i den samlede HD-struktur. 

Dette skyldes en bekymring om at valgfaget overlapper tematikker, som der undervises i på HD 2. del i Or-

ganisation og Ledelse. LK gjorde opmærksom på at valgfagets placering i den samlede HD-struktur ikke 

udgør et problem og har været udbudt som valgfag i mere end 10 år. RNN påviste overlap og argumente-

rede for at der er et behov for at udbedre dette på kort sigt. RNN bemærkede dernæst at man kan overveje 

andre valgfag på HD 1. del på lang sigt. LK argumenterede dernæst for at der selvfølgelig skal sikres et 

fornuftigt flow i fagenes indbyrdes faglige indhold, så det kompetence og niveaumæssigt fremstår som et 

samlet hele (uden overlap og mangler) i forhold til studiernes overordnede målsætninger. LK inviterede 

dernæst til at bidrage med nye forslag til valgfag på HD. 1. del.  

 

8. Markedsføring (APLH) 

 

APLH informerede om de markedsføringstiltag, der arbejdes på for næste studiestart på HD-

uddannelserne, herunder vores samarbejde med Nordjyske. Endvidere oplyse APLH at der vil blive arbej-

det med at optimere skolens hjemmesider og sociale medie indsats. Brochure til HD forventes færdigtrykt 

d. 15. april, og vil indeholde en udtalelse fra henholdsvis en aftager og en studerende på HD. Slutteligt be-

mærkede APLH at der vil blive arbejdet på at få lavet nogle opdaterede og tidssvarende videoer som kan 

bruges bredt over på tværs af vores hjemmesider og sociale medier.  

 

9. Semesterbeskrivelser 

 

Inden mødet havde studienævnets medlemmer og fagkoordinatorer fået tilsendt de nye semesterbeskrivel-

ser for HD E17 og MBA fra MLO til gennemlæsning og kommentering. 

MLO gennemgik de nye beskrivelser, der er udfærdiget med udgangspunkt i Kvalifikationsrammens krav. 

For HD E2017 er teksten tilpasset de seneste semesterbeskrivelser, mens læringsmålene (viden, færdig-

heder og kompetencer) er tilpasset og enkelte nye tilføjet. For MBA (alle semestre) er der tilføjet lærings-

mål der imødekommer de krav kvalifikationsrammen stiller uden at kompromittere uddannelsens nuværen-

de opbygning.  

Ændringerne og indkomne kommentarer blev kort drøftet. JT og JBV havde få rettelser som MLO vil få ind-

arbejdet. RNN havde flere specifikke kommentarer og ønsker til udformningen af HD 2. del i Organisation 

og Ledelses semesterbeskrivelser. Det blev besluttet at MLO og RNN arbejder videre med semesterbe-

skrivelserne med det mål at gøre dem ”langtidsholdbare”. MLO vil herefter færdiggøres og frem- 

 sende semesterbeskrivelserne til studienævnets endelige godkendelse.  

 Studieordningens fagbeskrivelser ønskes tilrettet semesterbeskrivelserne således studieordningen er tids-

varende. MLO sørger for at få opdateret studieordningerne for HD 1. del og HD 2. del når semesterbeskri-

velserne er godkendte, og fremsender disse til studienævnets endelige godkendelse.  

 

10. Evt. – Intet 
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