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Referat: 

1. Konstituering 

 Lars Krull genvalgt som studienævnsformand 

 Næstformandsposten aftales indbyrdes blandt de studerende, da der kun var 1 studerende til stede på mødet. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

 Semesterbeskrivelser – se pkt. 9 

 Evaluering – se pkt. 6 

 

3. Orientering 

Det går godt med AAU Executive. Det samlede studenteroptag september 2017 er +/- 1 i forhold til 2016. 

Ministeriet har afslået CBS’s forslag om reform af HD-uddannelsen (se studienævnsreferat af 28.02.17, bilag 1) 

og har foreslået en gennemgang af HD Bekendtgørelsen med henblik på at opdatere denne. Fokus for HDFU er blandt andet at 

sikre at en ny bekendtgørelse sikre fleksibilitet og frihed for de enkelte udbydere af HD. Ændring af HD Bekendtgørelsen 

behandles lige nu af HD-Fællesudvalget og Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

Selvevaluering for 2017-2020 af MBA og HD-uddannelserne er netop igangsat. Formålet med denne er at tilvejebringe et 

solidt grundlag for kvalitetssikring og videreudvikling af uddannelserne på Aalborg Universitet. LK og MLO varetager denne 

opgave og udarbejder den rapport, der er et krav i forbindelse med selvevalueringsprocessen.  Studienævn og 

fagkoordinatorer vil få indblik i arbejdet, og vil primo januar modtage et udkast af rapporten og derved få mulighed for at 

kommentere på arbejdet. MLO sørger at udkastet udsendes.  

4. Kursusaktivitet 

Skolen fortsætter sit samarbejde med Finanskompetencepuljen, hvor der er succes med at udbyde Projektledelse (5 ECTS), 

Compliance (5 ECTS) og Finansiel Forretningsforståelse (Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) + Finansielle 

Virksomheders Produkter og Services (10 ECTS).  

Skolen har fortsat Kasper Maarup i gang ude i de nordjyske kommuners Erhvervsfremmesystem for at fremme vores udbud 

af både uddannelser, enkeltfag og oplægsmuligheder.  

Skolens arbejde med at aktivere DI Handel og HK er stadig i gang med henblik på at udbyde enkeltfag til deres medlemmer 

(særligt e-handel (5 ECTS) og Projektledelse (5 ECTS)).   
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LK og MLO har afholdt møde med EA Dania. De er åbne for flere samarbejdsmuligheder, bl.a.  at vi udbyder kurser hos dem, 

og er interesseret i at vi benytter deres campus som udbudssted ift. HDO. LK og MLO arbejder videre med denne 

forretningsmulighed.  

LK og MLO har afholdt møde med Hjemmeværnsskolen (HVS). De er interesserede i at kunne tilbyde deres frivillige adgang til 

ECTS givende uddannelse, som har værdi uden for hjemmeværnet. Derfor er vores udbud af enkeltfag interessant for dem. 

Samtidigt er de særligt interesseret i at skolen undersøger muligheden for at udvikle et 5 ECTS modul med temaet ”Ledelse af 

frivillige”. Et modul under dette tema vil også være interessant at kunne tilbyde vore egne HD-studerende og andre aftagere.   

LK og MLO arbejder videre med denne forretningsmulighed.  

LK og MLO har et snarligt møde med KEA som også kan præsentere nye forretningsmuligheder.  

5. Optag HD 

HD 1. del optaget er meget tilfredsstillende. 

HDFR optaget er, når det ses i lyset af udviklingen på dette marked, tilfredsstillende. Konkurrencen på dette marked øges da 

bankerne er begyndt at aftage professionsbachelorer. 

HDO optaget er tilfredsstillende ift. forrige år.  

HDR er meget tilfredsstillende, når man ser på hvor lille holdet var i 2015. Dertil er det stigende optag en bekræftelse af, at 

omlægningen til heldages undervisning var det rigtige for studiets succes.   

6. Evalueringer 

HD 1. del har generelt positive evalueringer fra foråret 2017. Undtagelsen er modulet Samfundsøkonomi på HD 1. dels 1. 

semester. De studerendes tilbagemeldinger har givet udtryk for en manglende planlægning, dårlig tidsdisponering, manglende 

opgaver ifm. undervisningen mm. Alle forbedringspunkter er adresseret af studieledelsen og fagkoordinator som har 

behandlet disse med underviser. Der forventes derfor en markant forbedring, når modulet kører igen i foråret 2018. 

HDO har generelt positive evalueringer fra foråret 2017. Som forbedringspunkter for HDO’s 2. semester nævner de 

studerende, at det faglige indhold kan koordineres bedre mellem underviserne for at undgå gentagelser og sikre en rød tråd. 

Fagkoordinator har adresseret dette med underviserne. På HDO’s 4. semester nævnes der nogle problematikker omkring 

enkelte vejledere. Fagkoordinator har adresseret disse problematikker med de relevante vejledere.  

HDR har generelt positive evalueringer for foråret 2017. Skatteret I på 2. semester scorede dog markant lavere end forrige år. 

De studerende har været meget konkrete i deres evaluering af faget og hvad de mener kan gøres bedre; Flere opgaver og 

gennemgange af cases (eksamensforberedelse) og bedre planlægning af undervisningen. Fagkoordinator og underviser har 

behandlet evalueringerne, og det forventes at faget vil score bedre igen næste forårssemester. Skatteret II kører netop nu i 

efterårssemesteret, med samme underviser, og det tyder på, at underviser har taget de studerendes feedback fra Skatteret I 

til sig. Modulet Økonomistyring på 2. semester er gået fra at have en middel score i 2016 til at have en top score i 2017. Der er 

ny underviser på faget, og de studerendes feedback på ham er meget positiv. 

På HDFR er der problemer med meget lave svarprocenter på evalueringerne. Dette gør det svært at danne sig et klart indtryk 

af modulernes kvalitet. På baggrund af nogle negative besvarelser i evalueringerne har fagkoordinator været rundt på de 

forskellige udbudssteder for at danne sig et bedre indtryk af tingenes tilstand gennem mundtlige evalueringer. Ved de 

mundtlige evalueringer er billedet dog meget anderledes end ved den skriftlige, da de studerende er overvejende positive 

over for undervisningen og det faglige indhold. Fagkoordinator og MLO vil fortsætte arbejdet med at hæve svarprocenten for 

fremover at sikre bedre data på modulernes kvalitet.  

Uddannelsesevalueringerne er alle meget positive, og de studerende roser særligt underviserne på uddannelserne.  
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Generelt for HD området: Overvejende tilfredshed. Forbedringspunkter behandles løbende af fagkoordinator og undervisere. 

Der arbejdes fortsat med at hæve svarprocenterne på alle HD-uddannelsernes evalueringer med en ambition om at nå en 

svarprocent på 60 (jf. AAU’s interne krav).  

MBA har meget positive evalueringer for foråret 2017. Der er stor tilfredshed blandt de studerende på begge semestre, og 

der er generelt meget positiv feedback omkring både undervisere og det faglige indhold. Fagkoordinator behandler løbende 

evalueringerne med de relevante undervisere. MBA har generelt høje svarprocenter (over 60). 

7. PBL-introduktion 

I henhold til Aalborg Universitets strategi ”Viden for Verden 2016-2021” skal studerende ved alle studier introduceres 

systematisk til problembaseret læring (PBL). På både MBA og HD-uddannelserne foregår dette allerede på introdagene, hvor 

de enkelte fagkoordinator i deres velkomstpræsentationer præsentere de studerende for problembaseret læring og dennes 

anvendelse på den enkelte uddannelse. PBL-principperne anvendes løbende ifm. al undervisning og projektarbejde. Dertil 

henvises der til PBL på Moodle, således de studerende selv kan fordybe sig yderligere om nødvendigt.  

8. Censorrapporter 

Generelt har skolen modtaget tilfredsstillende censorrapporter for HD. 

En enkelt undtagelse er for HDO’s 2. semester, ifm. modulet Strategi og Forandringsledelse. Fagkoordinator RNN har 

behandlet de to censorrapporter, fra én censor. RNN bemærkede at der var tale om en negativ tilbagemelding fra én censor 

ud af otte. Samtidig bemærkede RNN at denne censor forventede, at de HD studerende kunne det samme som kandidat-

studerende, så en bedre forventningsafstemning fremover forventes at sikre at censorrapporterne er tilfredsstillende.  

9. Studieordninger 

Arbejdet med at opdatere studieordningerne på skolens uddannelser er gennemført for HD 1. del, HD 2. del og MBA. MLO 

arbejder på pilotprojektet for universitetets nye digitale platform til modulbeskrivelser og studieordninger. MLO er i gang med 

at overføre alle skolens modulbeskrivelser og studieordninger til de to nye digitale platforme. Når dette er gennemført og 

godkendt af Fakultetet udgår de gamle modulbeskrivelser og studieordninger der er tilgængelige på skolens hjemmeside i pdf-

format. Dette arbejde forventes færdigt medio december. Resten af universitetet skal i gang med denne tidskrævende proces i 

foråret 2018.  

10. Markedsføring 

MBA kampagnen er i gang. Kampagnen køres både i trykte medier, radio, landing page og SoMe. Kampagnen fokusere lige nu 

på MBA ansøgningsfristen d. 15. november. Endvidere er der planlagt aktiviteter til efter ansøgningsfristens udløb for at sikre 

det betydelige efteroptag der historisk har været på MBA-uddannelsen.  

Skolen har et samarbejde med journalist Mads Stenstrup om at levere artikler (native advertising), der fremmer skolens virke. I 

efteråret fokusere Mads på MBA-uddannelsen, mens han i foråret vil ændre fokus til HD-uddannelserne.  

LK og MLO er allerede begyndt at tænke på HD kampagne for 2018, og vil med udgangspunkt i erfaringerne fra 2017 forbedre 

den kommende HD kampagne.   

11. Evt. 

Nil. 

 

 


