
 

 

MØDENOTAT 

Formandskabsmøde HD 3.3.2017 
14. marts 2017 

/KL 

 

 

Formandskabsmøde HD – 3.3.2017 kl. 10.00-11.45 

Mødested 

Campus Emdrup, A-011 

Deltagere 

Nina Fauerholdt Ånerud, Lars Bjørnvik, Jørgen Christian Slipsager Jacobsen, Povl Tiede-

mann, Mogens Marinus Brock, Teddy Jacobsen, Mikael Vest 

 

Afbud fra: Annette Bang Andersen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 23.11.2016 – Bilag 

Orientering 

2. HD Rådgivende Råd – Bilag 

Drøftelse 

3. Principper for beskikkelse og genbeskikkelse 2018-2022 – Bilag 

Beslutning 

4. Ny honorar-/timefordelingsmodel – Bilag 

5. Fagkvalifikationer HD (Censor IT) – Bilag 

6. Funktionsbeskrivelser for censornæstformænd – Bilag 

 

7. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 23.11.2016 – Bilag 

 Oplæg om censorformandskabets opgave vedr. kvalitet og hensigtsmæssighed i ud-

dannelserne er dette blevet udskudt til næste møde. 

 LB er undervejs med oplæg til organisationsform og i gang med at undersøge andre 

lignende konstruktioner for inspiration, bl.a. censorsekretariatet i Aalborg. Organisati-

onsformen vil dog afhænge af hvilke beslutninger, der træffes på baggrund af Censor-

udvalgets rapport. 
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Ad 2. HD Rådgivende Råd – Bilag 

NFÅ orienterede om møde i CBS' Rådgivende Råd for HD. CBS' ønske om at skabe en ny 

uddannelse grunder bl.a. i det vigende ansøgerfelt til uddannelserne, dels i at HD-uddan-

nelserne er en særlig dansk konstruktion, der er svær at forstå for udenlandske arbejds-

givere. 

 

CBS forsøger derfor at etablere en deltids-bachelor med øget fleksibilitet og valgfrihed i 

sammensætningen af fag, dvs. obligatoriske moduler med mulighed for at tone egen ud-

dannelse i en relevant retning. CBS arbejder videre og undersøger fortsat deres mulighe-

der for at etablere uddannelsen. Ønsket er at den skal kunne udbydes fra 2018. 

 

En evt. godkendelse af CBS' nye uddannelse vurderes i udgangspunktet ikke at påvirke 

HD-uddannelsen som sådan og de øvrige universiteters udbud af HD-uddannelser. 

I udgangspunktet må det forventes, at de øvrige universiteter fortsat vil udbyde HD, 

uanset om CBS vælger at nedlægge uddannelsen for deres del. 

Ad 3. Principper for beskikkelse og genbeskikkelse 2018-2022 – Bilag 

Godkendt jf. bilag med enkelte rettelser. Følgende punkter er ændret til nedenstående 

formuleringer: 

 Side 1, 3. punkt: Man skal i indeværende periode have opnået/have haft tilstrækkeligt 

omfang af relevant tilknytning til arbejdsmarkedet. Kravet kan i særlige, begrundede 

tilfælde fraviges. 

 Side 2, 1. punkt: Interesserede nye ansøgere skal opfylde de formelle krav om begrun-

det ansøgning, cv, eksamenspapirer og indstilling fra institution. Bemærk at uddannel-

seskravet for at virke som censor ved HD-eksaminer som minimum er en HD-uddan-

nelse eller tilsvarende faglig baggrund. Der er således ikke et krav om akademisk bag-

grund. 

 Side 2, 4. punkt: Der tilstræbes en øget tilvækst i andelen af kvinder i censorkorpset. 

 

NFÅ gennemgår censorerne på baggrund af kriterierne for genbeskikkelse ud fra lister 

fra sekretariatet, hvorefter gennemgangen sendes til næstformændene. 

Ad 4. Ny honorar-/timefordelingsmodel – Bilag 

Godkendt jf. bilag. Evt. overskydende timer fra timefordelingen på grund af dobbeltpo-

ster eller lignende anvendes efter formandskabets anvisning. 

Ad 5. Fagkvalifikationer HD (Censor IT) – Bilag 

På mødet blev ny version omdelt efter tilbagemelding fra MV. KL samler op med ABA 

vedr. organisation. 

 

Revideret liste foreløbigt godkendt med enkelte ændringer. Der skal dog tages højde for, 

at afsluttende projekt kan indeholde fagligheder fra hele studiet og ikke kun de eksternt 

bedømte fagligheder. 

 



 

3 

Revideret liste forelægges snarest muligt HD Fællesudvalget til kommentar. Endelig liste 

forventes at kunne vedtages på formandskabsmødet i maj.  

Ad 6. Funktionsbeskrivelser for censornæstformænd – Bilag 

 Ad pkt. 2, formulering ændres til: Være tilgængelig for dialog med censorerne. 

 Ad pkt. 11, formulering ændres til: Medvirke til identificering, udvælgelse og indstil-

ling af nye censorer. 

 

Det blev endvidere bemærket, at det vil fremme behandlingen af ændringer, hvis æn-

dringerne fremgår synligt af bilaget. 

Ad 7. Evt. 

 MB (HD-MM) 

▫ Det går fint på CBS og SDU, mens interessen for studiet på AU-BSS ikke synes at 

være stor, faget markedsføres stort set ikke. 

 PT (HD-IB) 

▫ CBS er ved at gennemgå studieordningen og overvejer andelen af ekstern censur 

på uddannelsen. 

 JJ (HD-R) 

▫ Aftaler om censur på afsluttende opgaver på SDU og AAU og arbejder videre med 

de øvrige universiteter. 

▫ Opfordrer til at gennemgang af/opfølgning på censorrapporter bliver fast punkt på 

dagsordenen. JJ følger med i censorrapporterne ved at trække rapporter med kom-

mentarer direkte fra Censor IT, og meddeler at dette er en meget enkel operation 

og giver et fint indblik i status på området. KL laver en vejledning til dette til hele 

formandskabet. 

 MV (HD-FR, HD-SCM, HD-ØP, HD-IM) 

 Vedr. HD Innovation Management varetager MV næstformandsposten for denne linje 

jf. aftale med NFÅ. MV mødes i marts med studieleder Marion Poetz. KL bemærkede, 

at det lader til, at SDU også er ved at starte en HD-IM linje op. 

 LB (HD 1.-del) 

▫ Ny studiekoordinator på CBS, HD 1.-del: Carsten Scheiby  

▫ Arbejder med udkast til sekretariatets organisering samt udkast til FAQ til hjemme-

siden 

 TJ (HD-F) 

▫ Intet at bemærke 

 Generelt 

▫ Ændret mødetidspunkt og mødested for HD-mødet blev meldt ud for sent. KL be-

klagede denne fejl og har noteret, at ændringer skal udsendes i bedre tid. 

 


