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Studienævn for MBA og HD 

STUDIENÆVNSMØDE 

Inviterede deltagere: 

VIP: 

Lars Krull (Studieleder / SN-formand), Michael S. Dahl (MBA semesterkoordinator), René Nesgaard Niel-
sen (HDO fagkoordinator), Niels Dechow (kommende HDR fagkoordinator) 

Studerende: 

Karolina Frost (HDR), Silje Bønnelykke (HD1), Louise Johansen (HD1), Signe Hejlesen (HD1), Kristian 
Rafn (HDR), Mark Krüger Overgaard (HD1), Sander Holst (HDO), Karen Tryk Espersen (HDO)  

Observatører: 

Jens Thøgersen (HD1 fagkoordinator), Marlene Klitgaard (studienævnssekretær), Morten Lykke Olesen 
(Sekretariatsleder), Ahmad Abed Al-Karim (AC-fuldmægtig) 

 

Afbud: 

Karolina Frost (HDR), Silje Bønnelykke (HD1), Louise Johansen (HD1), Sander Holst (HDO) 

TID OG STED 

Tid: d. 3. november 2022, kl. 16.00 – 18.00 
 
Sted: Lokale 125, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst 
 

DAGSORDEN 

 
1. Præsentationsrunde 

Lars Krull (LK) byder velkommen, og byder op til præsentationsrunde.   

 

2. Studienævnets opgaver (LK) 

Lars Krull præsenterer at studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og 
udvikling af uddannelserne og undervisningen. 
Se link, §89: https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345312 
 
Lars oplyser om valget til SN-formand og SN-næstformand. 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345312
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3. Valg af SN-formand (VIP) og SN-næstformand (studerende) 

Valget bliver afholdt ved håndsoprækning, der er ikke kampvalg.  

Lars Krull bliver genvalgt til formand og Signe Hejlesen (HD1) bliver valgt til næstformand.  

Studienævnet indstiller endvidere Lars Krull som Studieleder.  

 
4. Opsamling fra sidste møde 

Der er ingen opfølgning fra sidste møde 
 

5. Orientering (LK) 
 
LK præsenterer Klage: 
Der er modtaget en klage fra en studerende fra HDFR (studieretning udbydes ikke længere). 
Den studerende klagede på sit 3. prøve forsøg. Han var udeblevet fra sine 2. første prøve for-
søg.  
Der blev klaget over karakteren, og at den studerende ved eksamen, kunne høre gennem lukket 
dør, at censorerne ikke talte ordentligt omkring den studerende og hans person.  
Sagen endte med, at LK har givet dispensation til et nyt prøveforsøg, på baggrund af, at alle stu-
derende skal behandles ordentligt. 
 
LK præsenterer verserende sag om aktindsigter på AAU: 
En journalist har søgt aktindsigt i optagelsesproceduren til MBA. Uddannelsesjura har truffet en 
beslutning om, at kravene skal strammes omkring optagelsesproceduren på AAU.  
Da lovgivningen siger, der kan optages med dispensation/rådighedsvurdering, så er der fra 
MBA/HD-studierne indgivet, at vi ikke er tilfreds med uddannelsesjuras afgørelse. Der afventes 
en afgørelse herpå.  
 
Datapakke: 
Morten Lykke Olesen (MLO) bemærker at Datapakken (tidligere benævnt Studienævnsrapport) 
endnu ikke er modtaget. Datapakken vil blive behandlet på et senere møde, når den er modta-
get. 
 
5.1 HD Optag efterår 2022 – Status (Afsluttet) 

MLO præsenterer HD optaget for efteråret 2022, og bemærker at man er tilfreds med udvik-
lingen som er stabil og/eller stigende. 
 

5.2 ENK optag efterår 2022 – Status (afsluttet) 
MLO præsenterer ENK optaget for efteråret 2022, og bemærker at man er tilfreds med ud-
viklingen som har en lille stigning i forhold til 2021.  
 

5.3 HD Online optag forår 2023 - Status (i gang) 
MLO præsenterer HD optaget for foråret 2022, og bemærker at man er tilfreds med det før-
ste optag.  
 
HD online er nyt, og der arbejdes stadig på at få udbredt kendskab til denne mulighed gen-
nem vores markedsføringsaktiviteter.  
MLO bemærker at der for nuværende ikke er noget der tyder på at HD Online kannibaliserer 
på HD fremmøde. I forbindelse med skolens handlingsplan er dette et opmærksomheds-
punkt der bliver fulgt tæt de kommende år.  
 

5.4 MBA optag forår 2023 – Status (i gang)  
MLO præsenterer optaget for foråret 2022 som værende tilfredsstillende, ligesom optaget til 
foråret 2023 på nuværende tidspunkt ser lovende ud. 
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5.5 HD Dimissioner – Udviklingstiltag 
 
LK præsenterer nyt tiltag på HD i forhold til dimission.  
Fra 2023 afholdes dimission for HDR og HDO samlet, og som noget nyt indbydes HD1 også i 
forbindelse med gennemførelse af deres studie. Denne begivenhed har ikke tidligere været højti-
deliggjort for HD1. 
AAU Executive vil fremadrettet afholde én stor dimission på hvert udbudssted, for derved bedre 
at kunne fejre de studerendes resultater og indsats. Det skaber desuden mere synlighed og an-
erkendelse omkring det at gennemfører en HD-uddannelse.  
Fremmødte HD-dimittender vil blive forsynet med et indrammet uddannelsesbevis, lig praksis til 
MBA-dimission, som f.eks. kan placeres synligt på dimittendernes kontor. Det egentlige formelle 
eksamensbevis udstedes fortsat til e-Boks.  
Der vil ikke være en udgift forbundet med dette arrangement for de studerende. 
Dimissionen er kun for de studerende og ikke for familie.  
De studerende placeres sammen med sine medstuderende fra studiet. Undervejs vil der blive 
mulighed for at netværke. 
LK opfordrer studienævnets medlemmer til at sprede ordet omkring dette tiltag til de studerende 
på HD-retningerne. Datoen for kommende dimission er den 15.06.2023 og datoen meldes ud 
snarest.  

 
6. Kvalitetssikring 

 
6.1. Censorrapporter 

MLO præsenterede censorrapporten for marts 2022 til august 2022.  
Der er i rapporten kommentarer for HD-studierne. Der er enkelte kritik punkter til censornor-
men, et enkelt kritik punkt omkring læringsmål. Generelt er der dog ros og tilfredshed. 
 

6.2. Evalueringer F22 
MLO præsenterer evalueringerne fra foråret 2022: 
Der er på HD-studierne en lav til middel svarprocent. 
   
På HD1 er der kritik af faget erhvervsret. Der ses en lavere svarprocent, sammenlignet med 
sidste års svarprocent. Kritikken er håndteret af fagkoordinator, og det forventes at faget får 
bedre evalueringer allerede fra 2023.  
Generelt er evalueringerne på HD1, HDR og HDO overvejende positive.  
 
På MBA er der middel til høj svarprocent. Der er generelt stor tilfredshed. 
 
Gældende for alle uddannelserne kommunikeres evalueringerne til fagkoordinatorerne og de 
relevante undervisere, således eventuelle problemstillinger, konstruktive forslag og ros be-
handles.  
Ahmad Abed Al-Karim (AK) bemærker, at evalueringerne er korte og nemme at tilgå.  
 

 
6.3. HD Online evalueringer – Implementeret 

Til orientering præsenterer MLO og AK evalueringsspørgsmål som er specifikke for HD On-
line og som er implementeret allerede fra første gang HD Online blev evaluereret. Spørgs-
målene er udarbejdet i samarbejde med Studieleder og fagkoordinatorer. 
 

6.4. Studieordninger + Modulbeskrivelser 
MLO gjorde opmærksom på Uddannelsesjuras frist i forhold til ændringer til studieordninger 
og modulbeskrivelser. 
 

6.5. Handlingsplan (præsenteres på mødet) 
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Morten lykke Olesen præsenterer handlingsplanen omkring kvalitetssikring.  AAUE Handlings-
plan for SN for MBA og HD_SN_møde_031122.xlsx 
 

7. Udbud 
 
7.1. Udbudssteder 

Lars Krull præsenterer, at der ikke er nyt i forhold til udbudssteder.  
 

7.2. Uddannelsesudbud 
Intet at bemærke. 

 
8. Evt. 

Mark Krüger Overgaard: Hvad er årsagen til, at undervisningsmateriale som er optaget, ikke bru-
ges, hvis den studerende er syg eller fraværende til en undervisningsgang.  
 
LK: Det er to forskellige produkter og vi skal passe på, at det ikke bliver en pensumudvidelse. 
Jeg udelukker det ikke, men pt. kan du ved fremmøde undervisning møde op i Viborg/Rungsted 
hvis du ikke kan komme til en af undervisningsgangene i Aalborg og omvendt. 
 
Karen Tryk Espersen: Kan det ikke være et tilbud og dermed ikke en pensumudvidelse.  
 
Jens Thøgersen: Der er mange forskellige modeller til undervisningen. Og bliver det en mulighed 
kan man ikke sikre, at man ”bare” bliver væk, fordi man kan se det optagede undervisningsmate-
riale i stedet. Derfor bibeholdes fremmøde undervisningen.  
 
Lars Krull: Samtidig er der også en sikring for, at man fordyber sig i faget inden eksamen. Så det 
ikke er muligt blot at se videoerne lige før eksamen, uden man har fordybet sig i faget. 
 

 

 

https://aaudk-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mlo_id_aau_dk/EWMIEdZHfc9Nl035L2KGBsgBiDEg6-hjWEN2hVf0-34jcA?e=EYe9dU
https://aaudk-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mlo_id_aau_dk/EWMIEdZHfc9Nl035L2KGBsgBiDEg6-hjWEN2hVf0-34jcA?e=EYe9dU
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