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Vedr.: HD fagbeskrivelser
I tillæg til tidligere (den15. marts 2010) fremsendte kommentarer til
fagbeskrivelser for specialeretningerne på HD uddannelsernes 2. del,
kommenterer Censorformandskabet for HD uddannelserne hermed på
efterfølgende høring vedr. fagbeskrivelser for HD Finansiel Rådgivning (FR)
samt for HD Finansiering (F), eftersendt fra CBS Copenhagen Business School.
Vedr. HD-FR
understreges henstillingen om prioriteringen af fagområderne strategi og
forretningsudvikling, med særlig adresse til filialbetjeningen, hvor der foregår
en betydelig rådgivning af erhvervskunder. Herudover vil et fag som ”Strategi
og forretningsudvikling” være relevant for understøtning af filialernes rolle på
lederudviklingsområdet, samt forbedring af samspillet med de centrale
funktioner til støtte for en generel driftsoptimering.
Der henvises herudover til censornæstformandens detailkommentarer, der
bl.a. anbefaler at fagbeskrivelsen bør udvides med en beskrivelse af de enkelte
valgfag, mere vægt på argumentation og refleksion i forhold til læringsmålene
samt et mere klart grænsesnit i forhold til de faglige elementer på HD-FR og
hvad der må forventes at høre under fagbeskrivelsen for HD-F.
Vedr. HD-F
udmærker beskrivelsen sig bl.a. ved en klar angivelse af omfang og indhold i
undervisningen, samt et anbefalelsesværdigt oplæg til 4 timers eksamen.
Ideoplægget om at indlægge en seminaropgave på Corporate Finance, som
skal bestås for at deltage i eksamen er ligeledes anbefalelsesværdig, og kunne
være en ide at tage op andre steder.
Der henvises herudover til censornæstformandens detailkommentarer, der
bl.a. finder en svaghed i at beskrivelsen overordnet angives at være foreløbig,
ligesom indholdsbeskrivelsen for Corporate Finance er meget overordnet, og
beskrivelsen af den landsobligatoriske afhandling står svagt.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede detailkommentarer fra
censornæstformændene til de pågældende specialeretningers fagbeskrivelser.
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