
  

 
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde den 18. september 2013 

 
 
Til stede: Lars Krull, Hans Sommerfeldt Andersen, Allan Næs 
Gjerding, Michael Sandager, Anders Brander Kristensen 
 
Som observatør: Jeppe Klitgaard Stricker, Erling Jensen – 
Referent Karina Knudsen 
 
 
Ad 1. Meddelelser fra Studielederen 
 
a) Godkendelse af referat af møde den 2. april 2013 
 
Godkendt 
 
b) Studienævnets opgaver 
 
Lars Krull (LK)gennemgik tilrettelæggelsen/opbygningen af HD-
studiet og at studienævnets vigtigste opgaver blandt andet er at 
sikre kvaliteten af uddannelsen samt at kvalitetsudvikle.  
 
c) Ansøgningsbehandling 
 
LK gennemgik adgangskravene jf. bekendtgørelsen, samt om den 
måde hvorpå ansøgninger behandles i forhold til merit og 
dispensation. 
 
Det er især vigtigt, at man har haft erhvervsøkonomi inden man 
kommer ind på HD 2. del. Derfor er der en del som tager dette som 
enkeltfag på HD 1. del og derved får adgang til HD 2. del.  
 
AAU er det eneste universitet i Danmark, der optager flere 
studerende på HD 2. del end på HD 1. del.  
 
 
Ad 2. Bestand HD september 2013 
 
Der er i øjeblikket i alt 267 studerende på ældste årgang og 297 
studerende på yngste årgang. 
 
De fordeler sig som følgende: 
 
HD 1. del  Æ   61 / Y   67 
HD 2. del  Æ 186 / Y 204 
MBA  Æ   20 / Y   26 
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Ad 3. Evalueringer 
 
Jeppe gennemgik evaluering af studierne for foråret 2013.  
 
Svarprocenten på HD er ikke særlig høj. Det er de HDFR-
studerende, der er bedst til at svare. 
 
Svarprocenten på MBA er høj, og der er generel stor tilfredshed. 
På MBA evalueres der efter hvert seminar. 
 
Vi tager evalueringerne meget alvorligt, så det er vigtigt at så 
mange som muligt får svaret på de udsendte evalueringsskemaer. 
 
 
Ad 4. Eksaminer (skriftlige) 
 
Da vi har nogle udfordringer i forbindelse med lokaler og 
afholdelse af skriftlig eksamen, er det besluttet at de studerende 
på HDFR selv medbringer PC. 
 
Eksamen afholdes i Nørresundby Idrætscenter, og de studerende 
får lov til at aflevere deres besvarelser på Moodle.  
 
Erling fortalte i den forbindelse, at der på sigt kommer et program, 
hvor man kan uploade eksamensopgaver, og hvor de studerende 
kan uploade deres besvarelser.  
Efter eksamen sendes besvarelserne automatisk til censor, som 
kan rette dem direkte på fx en tablet. 
 
 
Ad 5. Markedsføring MBA 
 
LK gennemgik hvordan vi markedsfører MBA uddannelsen. 
 
Vi annoncerer blandt andet i Nordjyske, Jyllands-Posten samt på 
Adwords. 
 
Der er desuden sendt breve og brochure ud til ca. 2700 
virksomheder, og der er lavet en aftale med Hotel Hvide Hus om at 
de lægger en MBA flyer ud på alle deres værelser.  
 
Man kan se de to film om MBA på hjemmesiden www.mba.aau.dk 
 
 
Ad 6. Henvendelse fra formanden for HD Fællesudvalget  
 
Vi har fået en henvendelse fra formanden for HD Fællesudvalget 
Lars Melgaard. 
 
Fællesudvalget ønsker en redegørelse for brobygningsforløbet på 
Forsikringsakademiet.  
Grunden til dette er, at nogle af de studerende der har gennemført 
brobygningsforløbet ønsker at søge ind på HD 2. del i Finansiering 
i Aarhus. 

http://www.mba.aau.dk/


 
Fællesudvalget ønsker desuden vores adgangsprøve fremlagt.  
Dette vil blive vendt på næste Fællesudvalgsmøde. 
 
Der var enighed om at såfremt vores adgangsprøve ønskes 
fremlagt, må dette fordre at alle HD 1. del institutioner fremover 
gensidigt udveksler prøver. 
 
  
Ad 7. Eventuelt 
 
Pris – Vi har ikke planer om at sætte prisen op på studierne næste 
år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


