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MØDENOTAT

Formandskabsmøde HD 28.8.2015

28. oktober 2015
/KL

Formandskabsmøde HD 28. august 2015 kl. 14-16
Deltagere: Nina Fauerholdt Ånerud, Annette Bang Andersen, Povl Tiedemann, Lars
Bjørnvik, Jørgen Jacobsen, Klaus Lynbech
Afbud fra: Mogens Brock, Teddy Jacobsen, Mikael Vest
Dagsorden
1. Undersøgelse af HD-uddannelserne ved direktør Kirsten Nymann, Inzights – status,
udfordringer og muligheder. (Kirsten Nymann deltager kl. 14-15)
Drøftelse
2. Fortsat diskussion af HD-undersøgelse
3. Næstformændene orienterer fra de respektive områder
4. Mødestruktur (fællesmøder og separate møder)
Beslutning
5. Proces for årsberetning 2014-15
6.

Evt.

Ad 1. Undersøgelse af HD-uddannelserne ved direktør Kirsten Nymann, Inzights – status,
udfordringer og muligheder. (Kirsten Nymann deltager kl. 14-15)
Fremlæggelse af undersøgelse vedr. HD-uddannelsernes potentiale over for forskellige
målgrupper.
Ad 2. Fortsat diskussion af HD-undersøgelse
Drøftelsen blev afsluttet under pkt. 1
Ad 3. Næstformændene orienterer fra de respektive områder
 ABA
- ABA har indtil videre været i dialog med AAU og AU-BSS. AU-BSS har afholdt en fælles dag for Aarhus og Herning campi for at skabe større samhørighed.
 JJ:
- JJ har bl.a. været på AAU, som havde den holdning, at formandskabet ikke bør
blande sig i bestillingers omfang (dvs. sætte en maksimumgrænse). Endvidere ønskede de, at problemrapporter blev fremsendt med det samme.

KL bemærkede at eksamensplanlæggerne kan se alle censorrapporter direkte i systemet med det samme. Sekretariatet har ikke resurser til at tjekke rapporterne løbende men fortsætter praksis med at sende kvartalsvise opsamlinger til institutionerne.
- SDU meddeler, at de er tilfredse med Censor IT.
 PT:
- Har endnu ikke fået kontakt med studieleder for HD IB
Ad 4. Mødestruktur (fællesmøder og separate møder)
Blandt flere næstformænd var ønsket, at formandskabsmøderne fortsat blev afholdt
fælles (JJ, LB, MB), mens der også var ønske om separate møder (ABA, PT, MV), gerne i
kombination med fællesmøder, og helst på samme dag af hensyn til næstformænd med
poster i begge korps.
Formandskabet for EØ har fremsat ønske om et årligt fælles møde og de øvrige afholdt
som separate møder. Den endelige mødestruktur afgøres af formændene, herunder
med hensyn til mødeindholdet.
Ad 5. Proces for årsberetning 2014-15
Godkendt jf. bilag.
Ad 6. Evt.
 PT ønskede at fagligheden på HD 1.-del bør komme på dagsordenen.
Kommende møder
26.11.2015 – SDU
2.3.2016 – CBS
26.5.2016 – AAU

2

