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Referat af Studienævnsmøde 19.12.2012 

 
Til stede: Lars Krull, Hans Sommerfeldt Andersen, Allan Næs Gjerding, Uffe Mørk Janus, 

Michael Sandager, Stinne Louise Hjorth. 
Som observatør; Anders Lysholm Hansen, som referent Jonna Poulsen 
 

Lars Krull bød velkommen som afgående formand for studienævnet. 
Lars Krull blev valgt som ordstyrer. 

Mødet blev  indledt med præsentationsrunde. 
 
Derefter gav Lars Krull en gennemgang af HD studiets nuværende struktur og 

studenteroptag. 
 

Den udsendte dagsorden blev godkendt 
1. Konstituering 
2. Meddelelser 

3. Behandling af forslag til studieordninger 
4. Godkendelse af valgfag  

5. Udviklingsinitiativer 
6. Videreuddannelsesmuligheder 
7. Eventuelt 

 
Ad 1. Konstituering 

Ifølge gældende forretningsorden skal formand vælges blandt det videnskabelige personale 
og næstformand blandt de studerende. 
 

a) Lars Krull blev valgt til formand for studienævnet 
b) Michael Sandager blev valg som næstformand 

 
Ad 2 meddelelser 

a) Referat fra sidste møde den 4.5.2011 blev fremlagt. 

 
b) Standardforretningsorden for kollegier organer ved Aalborg Universitet var udsendt til 

mødet og Lars Krull uddybede nogle af arbejdsområderne som beskrevet i 
vedtægten:  
-Kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning 

-udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri 
-godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen 

-behandle ansøgninger om merit og dispensationer 
-at nedsætte et eller flere aftagerpanel – kan nedsættes af flere studienævn 
-at udtale sig indenfor sit område i alle sager af betydning for uddannelse og        

undervisning 
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Vedr. behandle af ansøgninger om merit og dispensationer. Det drejer sig om ca. 100 
ansøgninger årligt .  

Vedr. merit  behandles der udfra den såkaldte Lissabonprotokol med pejlemærket 
”ikke samme læring 2 gange”. En stor del af sagerne kan behandles rent 

administrativ udfra gældende regler og procedure. I tvilvlsspørgsmål/ grænseområder 
behandler formand for studienævn og evt. relevant koordinator spørgsmålet. 
Vedr. dispensationer . Specielt til HDO er der mange ansøgere med kandidat- eller 

bacheloruddannelsen, som søger direkte optag uden Hd 1. del. Forudsætning for 
direkte optagelse er, at der skal være opnået viden om erhvervsøkonomi. 

 
Ad 3 Behandling af forslag til studieordninger 
 

a) HDO 
Allan Næs Gerding  orienterede om baggrunden for ændringen af studieordningen. 

Der har i de sidste 2 år ikke været tilstrækkeligt ansøgere  til at oprette hold på Hd 2. del 
Marketing Management. For at tilgodese de studerende, der har ønsket denne retning vil 
der på HD Organisation og ledelse blive oprettet valgfag indenfor marketing 

Dette kræver en omlægning af rækkefølgen af modulerne samt godkendelse af valgfaget 
Marketing Management, således der bliver følgende moduler: 

Modul 1 – Organisation og ledelse 
Modul 2 –Strategisk udvikling og forandringsledelse 
Modul 3a – valgfagsmodul; Kompetence og organisationsudvikling 

Modul 3 b – valgfagsmodul:Marketing Management 
Modul 4 – Afgangsprojektet 

Studienævnet godkendte ændringen af studieordningen. 
 
b) Regnskab & økonomistyring 

Hans Sommerfeldt orienterede. Det drejer sig om mindre justeringer i forhold til .det 
obligatoriske fag Virksomhedens finansielle planlægning med en uddybning af indhold samt  

justeringer af fagbeskrivelsen for valgfaget Skatteret 2. 
Studienævnet godkendt ændring af studieordningen. 
 

Ad 4 Godkendelse af valgfag, Hd 1. del 
Anders Lysholm Hansen orienterede.  

Det drejer sig om et valgfag indenfor samfundsøkonomi, som koordinator Gert Villumsen og 
underviser Poul Thøis Madsen har udviklet. 
Emnet hedder: Danske virksomheders rammebetingelser med særlig henblik på 

internationale økonomiske forhold. 
Studienævnet fandt, at emnet var meget relevant og godkendte målbeskrivelsen. 

Emnet blev udbudt dette forårssemester, men ikke oprettet 
Emnet vil blive udbudt igen til foråret 2013 og der vil blive givet en bred orientering af emnet, 
bl.a. på informationsmøde. 

 
Ad 5.Udviklingsinitiativer 

Lars Krull orienterede. 
Der vil til september 2012 blive oprettet hold i HD 2. del Organisation og ledelse i Rungsted i 
samarbejde med Forsikringsakademiet. De studerende har  gennemgået 

forberedelseskursus, som giver direkte adgang til HDO. Der afholdes adgangsprøve i maj 
2012. Der forventes ca. 45 studerende på holdet. 

HD Finansiel Rådgivning har hold i såvel Aalborg som Aarhus. 
Samarbejdet med Universitet i Nuuk, Grønland fortsætter. Der er hold i HD 2. del Regnskab 
og økonomistyring og i HD 2. del Organisation og ledelse. 
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Ad 6. Videreuddannelsesmuligheder 
Lars Krull orienterede om MBA, som har opstart forårssemestret 2012. 
Uddannelsen er en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske MBA. Den baserer sig 

på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning 
og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet. 

Der er pt.18 tilmeldte. 
 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet har ønsket at MBA uddannelsen bliver tilknyttet HD 

studienævnet, da Lars Krull er studieleder og underviser og Allan Næs Gerding også er 
underviser. 

Det betyder, at når uddannelsen starter op, vil der blive tilknyttet en studerende som 
observatør indtil næste ordinære valg. 
 

Ad 7. eventuelt 
a) Mødeplan. 

Der var enighed om at fastholde tiden kl. 15.30 mandag eller onsdag, når der var 
undervisning på Hd 1. del. 
Lars Krull forventer, at det vil dreje sig om ca. 3- 4 årlige møder. 

 
b) Elektronisk høring. Der var enighed om høring pr. mail i dertil egnede sager, f.eks. små 

rettelser i studieordning  eller lignende.  
 
c) Markedsføring. Der har hidtil været udsendt brochure. Der var enighed om, at en 

omlægning til brug af elektroniske medier – facebook-google mv – var en god ide. 
Brochuren erstattes af en mindre oversigt, hvor der vil være henvisning til hjemmesiden. 

 
 
Jonna Poulsen 

Referent 


