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Referat 

1. Præsentationsrunde 

Mødets deltagere præsenterede sig. 

Lars Krull (SN-formand), Allan Næs Gjerding, René Nesgaard Nielsen og Thomas Borup Kristensen repræ-
senterer uddannelsernes videnskabelige personale.  

Henrik Bisgaard (SN-næstformand), Phuong Lan Thi Ninh og Helle Holm Nielsen repræsenterer uddannel-
sernes studerende.  

Bente Christiansen og Morten Lykke Olesen er observatører og yder SN administrativ support. 

  

2. Opsamling fra sidste møde 

Intet at bemærke.  
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3.  Orientering (LK) 

MLO præsenterede handlingsplan for MBA-uddannelsen.  

MLO informerede at man afslutter punkt. 2 i handlingsplanen (De studerendes oplevelser med Moodle kan 
forbedres), da man fra skolens side ikke længere oplever klager over Moodle. Det vurderes at de problemer 
der tidligere har været med Moodle nu er løst.  

MLO præsenterede handlingsplan for HD-uddannelserne.  

MLO informerede at man afslutter punkt. 3 i handlingsplanen (De studerendes oplevelser med Moodle kan 
forbedres), da man fra skolens side ikke længere oplever klager over Moodle. Det vurderes at de problemer 
der tidligere har været med Moodle nu er løst.  

LK præsenterede MBA optaget for foråret 2020. Der er startet endnu et godt hold, der dog er en smule mindre 
end sidste år. 

LK præsenterede titelændring af HD-uddannelserne. Af markedsføringsmæssige grunde er det blevet beslut-
tet i HD-fællesudvalget at titlerne på HD 1. del og HD 2. del ændres til HD1 og HD2. HD-uddannelsernes 
studieordninger og modulbeskrivelser opdateres ift. ændringen. 

LK informerede at der snart skal laves Dimittendundersøgelse igen. Vi har denne gang mulighed for at få 
tilknyttet spørgsmål som retter sig specifikt mod vores dimittender fra MBA og HD. Har SN input til dette skal 
det sendes til MLO, som så får indarbejdet spørgsmålene i den kommende dimittendundersøgelse. 

  

4. Evaluering Efterår 2019 

MLO præsenterede evalueringer for efteråret 2019. 

På HD1 er evalueringerne i overvejende grad positive, der er ingen udfordringer eller muligheder der kræver 
SN inddragelse. Det blev bemærket at valgfaget ”Projektledelse” på 5 ECTS, udfases med den nye HD1 struk-
tur der implementeres fra E20. Dvs. at valgfaget udbydes sidste gang i E20, og ikke indgår som valgfag i den 
ny HD1 struktur.  

På HDFR er evalueringerne i overvejende grad positive, der er ingen udfordringer eller muligheder der kræver 
SN inddragelse. Pga. en teknisk fejl i SurveyXact er der en meget lav svarprocent på 1. semesterevalueringen. 
Det blev forsøgt at genudsende evalueringen til de studerende, men kun 2 respondenter svarede. Fejlen er 
identificeret og håndteret. 

På HDO er de fleste evalueringer positive. Et enkelt valgfagsmodul (Strategisk indkøb og sourcing), blev ikke 
oprettet i E19. Valgfaget Marketing Management oplever et fald i de studerendes tilfredshed med modulet. Fra 
at score 4,0 i 2017, til 3,7 i 2018, til 3,3 i 2019. Underviser er orienteret om udviklingen, og forbedringsinitiativer 
er igangsat. MLO og RNN følger op i E20 for at sikrer at underviser har håndteret dette tilfredsstillende.  

På HDR er de fleste evalueringer positive, med undtagelse af to. Den ene evaluering drejer sig om modulet 
Skatteret II. Evalueringerne har siden 2017 vist en faldende tilfredshed. HHM supplerede med at der ikke 
herskede tvivl om undervisers kompetencer, men at underviser ikke har formået at omlægge sin undervisning 
fra aften-undervisning til heldagsundervisning på tilfredsstillende vis. TBK har som fagkoordinator fundet en 
ny løsning, hvor en ny underviser overtager Skatteret II (og Skatteret I i forårssemesteret). Den nye underviser 
indgår allerede i et tilsvarende fag på HDFR, og får her rigtig gode evalueringer. TBK og MLO følger op i F20 
og E20 på udviklingen på Skatteret I og II for at sikrer at løsningen fungerer på tilfredsstillende vis.  

Den anden evaluering de studerende har vurderet utilfredsstillende er Valgfaget Virksomhedens informations-
behandling (5 ECTS). Faget er gået fra et højt niveau (4,5) til i 2018 at score 2,9 og i 2019 2,2. De studerendes 
evalueringer taler et klart sprog, hvor følgende faktorer særligt gør sig gældende: 

- Tilbagemeldingerne rangerer fra begejstring til frustration 

- Mange melder om manglende struktur i undervisningen 
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- Flere meddeler at underviser ikke har gjort faget ”til sit eget”. 

- Der har været tilfælde af uønsket adfærd.  

LK kunne supplerede med at der til eksamen var en uoverensstemmelse ift. hvad der havde været undervist i 
og hvad der egentlig var forventet til eksamen. HHM supplerede med at hun var meget frustreret over under-
viseren, som slet ikke mødte de faglige forventninger hun og hendes medstuderende havde til faget. Dertil 
oplevede hun en underviser som ikke kunne tåle konstruktiv kritik. TBK har taget de studerendes tilbagemel-
dinger meget seriøst, og arbejder på en ny løsning. Den nye løsning indebærer at nye undervisere over-
tager faget, og arbejder med at løfte indholdet og sørge for at faget igen bliver fagligt relevant og 
tidssvarende. ANG supplerede at denne løsning er et resultat af at underviser ikke har formået at løfte 
faget og møde den forventning der var til afvikling af faget. TBK vil tilbyde de studerende der har 
deltaget i undervisningen i E19 at kunne deltage igen i E20.  

På MBA er evalueringerne i overvejende grad positive, der er ingen udfordringer eller muligheder der kræver 
SN inddragelse. 

5. Undervisning – Genbrugte slides 

ANG beskrev hvordan han på MBA oplevede at nogle studerende havde set hans slides før – På HDO.  

LK fortalte at der ikke er noget i vejen for at undervisere genbruger hinandens præsentationsmateriale, såfremt 
det tilpasses til niveauet, der indhentes tilladelse og der refereres til ophavspersonen.  

Det blev besluttet at Underviserguiden opdateres ift. denne forventning. MLO løser dette ifm. næste 
version af underviserguiden.  

  

6. Afsluttende projekt - Placering 

Flere studerende på HD2 har forespurgt om mulighed for at skrive afgangsprojekt i efterårssemesteret ifm. 3. 
semester. 

HB bemærkede at flere studerende havde chefer der pressede på for at de også tog afgangsprojektet i efter-
året, så de kunne få færdiggjort uddannelsen.  

LK og TBK svarede samstemmende at det ikke er muligt at gennemfører det afsluttende projekt sam-
tidigt med efterårssemesteret, da en forudsætning for gennemførelse er at man har bestået alle forud-
gående moduler ved gennemførslen af hensyn til de studerendes faglige progression.  

ANG bemærkede at vi ikke bør gå på kompromis med vores uddannelsers kvalitet og levere et dårligere pro-
dukt for at imødekomme enkelte virksomheders ønske om hurtig gennemførsel for deres medarbejdere.   

LK tilføjede at emnet vil blive taget op i HD fælles-udvalget, da Aarhus Universitet tillader dette. AAU’s 
holdning er klart at man ikke kan af hensyn til de studerendes faglige progression (som nævnt oven-
for).  

7. Markedsføring 

MLO og LK præsenterede kort AAU Executives markedsføringsaktiviteter i foråret 2020, hvor der er fokus på 
salget af HD og Enkeltfag. Der vil i perioden også blive markedsført for MBA i et begrænset omfang.  

8. Evt 

LK bemærkede at der vil blive arbejdet med mere transparens omkring skolens kvalitetssikring, med særligt 
fokus på evalueringer, på tværs af og internt i SN for at sikrer en bedre vidensdeling fremover.  

 


