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Vedr. HD studieordninger 
 
 

Censorformandskabet for HD har gennemgået de fremsendte studieordninger for HD 

2. del og skal på denne baggrund knytte følgende kommentarer. 

Af Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD fremgår af § 3 

stk., 9 at Fællesudvalget koordinerer uddannelsernes fælles indhold og 

tilrettelæggelse, herunder studieordninger, jf. § 11. Og i § 11 er der givet en 

detailleret redegørelse for studieordningernes indhold.  

De fremsendte studieordninger varierer i indhold og opbygning fra institution til 

institution ved blandt andet at indeholde større eller mindre dele af de fagbeskrivelser 

som Formandskabet kommenterede sidste år. I henhold til Bekendtgørelsen skal 

studieordningerne indeholde regler om adgangsberettigelse, mål med uddannelsen, 

omfang angivet i ECTS points, undervisningsformer m.v. altså mere praktiske forhold, 

der kan hjælpe den studerende i kontakten med institutionen, medens de faglige 

forhold relateret til de enkelte specialstudier skal placeres i fagbeskrivelserne, som 

eventuelt kan være bilag til studieordningerne. 

Det skal imidlertid understreges, at vi finder, at Censorformandskabets primære rolle 

som at medvirke i kvalitetssikringen af uddannelsen jf. § 35 i Bekendtgørelse om 

prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Derfor er vores opgave mest 

relateret fagbeskrivelserne, medens Studieordningerne efter vores opfattelse er et 

område, som henhører under institutionerne med Fællesudvalget som koordinerende 

enhed.  

Ikke desto mindre vil vi gerne udtrykke vores støtte til en indsats for at få 

studieordningerne gjort ensartet i form og indhold. En gennemlæsning af de 

fremsendte studieordninger giver indtryk af meget stor forskellighed, der ikke 

fremmer den gennemsigtighed og dermed ensartethed, UVM lægger vægt på 

nationalt. 
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Så selv om dette altså ikke er censorformandskabets egentlige område, kan vi efter 

gennemlæsningen være fristet til at foreslå, at man overvejer om et fællesparadigme 

for udarbejdelse af studieordninger kunne være nyttigt, herunder i hvilket omfang og 

hvilken form, de faglige beskrivelser inddrages i selve studieordningen.  

 
 
Med venlig hilsen 

 

 
Mads Bjerre  
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