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Formandskabsmøde HD 16.1.2018 kl. 15.00-17.30
Deltagere
Nina Fauerholdt Ånerud, Lars Bjørnvik, Jørgen Christian Slipsager Jacobsen, Povl Tiedemann, Mogens Marinus Brock, Teddy Jacobsen, Annette Bang Andersen (fjerndeltagelse
fra kl. 16), Klaus Lynbech
Fraværende med afbud: Mikael Vest
Dagsorden
1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 29.11.2017
2. Økonomiske konsekvenser ved tilpasning af HD-formandskabets størrelse – Bilag
3. Valg til formandskabet
a. Valgprocedure – Bilag
b. Funktionsbeskrivelser – Bilag
4. Diverse orientering
a. Status på beskikkelsesindstilling
b. Ankesager (NFÅ)
c. Opsamling fra censormøder 2017 – Bilag
5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder
6. Evt.

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 29.11.2017
Godkendt. jf. bilag
PT nævnte i forbindelse med pkt. 2a, at formandskabets indretning ad flere omgange
har været berørt under formandskabsmøder fra 2016 og frem, bl.a. af PT selv.
Ad 2. Økonomiske konsekvenser ved tilpasning af HD-formandskabets størrelse – Bilag
Tiltrådt jf. bilag.
 NFÅ redegjorde for, at reduktion af timetallet for formandskabet skyldes en reduktion
i opgavens omfang samt ønske om at tilpasse ledelsesstrukturen og timetallet til et
vigende antal studerende og en uddannelsesstruktur, hvor der udbydes flere HD linjer
med få studerende. En faglig censorledelsesstruktur med én næstformand per retning
blev for omfattende, da nogle af linjerne har et meget lille optag. Desuden forventes
det ikke, at der helt generelt sker fremtidig forøgelse i optaget. Endeligt skal nævnes

at flere initiativer till fremme af kvalitet og retssikkerhed er blevet implementeret i
den forgangne periode.
 Endelig udgave af notatet sendes i høring hos HD Fællesudvalget for at forankre beslutningen, da den forpligter et kommende formandskab.
 Der indføjes en passus om at systemallokering antageligt har medført en besparelse
for institutionerne. Dette bør også fremgå af årsberetning.
 Der blev udtrykt bekymring for, om der er resurser nok til driften af HD-formandskabet, hvis formandsposterne besættes af to forskellige personer ved formandskabsvalgene.
Ad 3a. Valg til formandskabet: Valgprocedure – Bilag
Diverse fejl og ændringer er rettet i forhold til det fremsendte bilag. Reviderede bilag
rundsendes til tiltrædelse pr. mail.
Valg af formand hhv. næstformænd blev drøftet. Det blev ved afstemning besluttet at
fastholde den nuværende struktur, hvor formanden vælges særskilt. Næstformændene
vælges dog under ét, dvs. at censorerne kan kandidere til en af de to næstformandsposter. De to kandidater, der har flest stemmer, vælges som næstformænd. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
Ad 3b. Valg til formandskabet: Funktionsbeskrivelser – Bilag
Ad censorformanden, pkt. 5 og censornæstformændene pkt. 8 tilføjes vedr. tværgående
censur: "i samarbejde med sekretariatet".
Der tilføjes et punkt om ankesager til begge funktionsbeskrivelser, jf. pkt. 4b.
Ad 4a. Diverse orientering: Status på beskikkelsesindstilling
NFÅ har gennemgået de forskellige områder og har justeret i forhold til det vurderede
behov.
Censorer med overskridelse af 125-timersreglen på 40 % eller mere i 2017 ikke blevet
indstillet til beskikkelse.
 Fordeling mellem aftagercensorer og institutionsansatte: 61 % / 39 %
 Indstillede til nybeskikkelse: 14 %
 Kønsfordeling: 19 % kvinder / 81 % mænd.
Kønsfordelingen hænger bl.a. sammen med rekrutteringsgrundlaget. Kvinder har i tidligere årgange kun udgjort en meget lille fraktion af de studerende på de relevante uddannelser. Samtidig er andelen af kvinder blandt ansøgerne også lav.
Indstillingen samt bilag vedlægges mødenotatet sammen med en opgørelse af overlap
mellem EØ-indstillingen og HD-indstillingen.
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Ad 4b. Diverse orientering: Ankesager (NFÅ)
Der har været behandlet to ankesager på CBS. Der er tiltrådt en ny person i CBS Legal, og
dette kræver i begyndelsen ekstra opmærksomhed, da der var enkelte fejl i indstillingen.
Ankesagsbehandling tilføjes til funktionsbeskrivelserne.
Ad 4c. Diverse orientering: Opsamling fra censormøder 2017 – Bilag
Taget til efterretning jf. bilag.
Ad 5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder
Pga. det korte tidsrum siden sidste møde, var der kun få meddelelser under dette punkt.
 PT
- PT har videresendt information til LB vedr. HD 1.-del i Kolding angående valgfag. LB
følger op.
- Studieordning på International Business (CBS) er kommenteret. Studieforløbet vurderes at være lidt for komprimeret.
- Der spores en vigende interesse for IB-fagmiljøet hos CBS.
- Studentertallet ligger lidt lavt.
 JJ
- JJ har været i kontakt med studielederne på uddannelsen.
Ad 6. Evt.
 KL orienterede om, at RlCS er udpeget til et udvalg, der skal evaluere karakterskalaen.
 Sekretariatet har fået tildelt et nyt lokale på Campus Emdrup, da det hidtidige skulle
anvendes til andre formål. Sekretariatet er pr. 1.2.2018 placeret i lokale A-319.
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