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Study Board for Economics and Management  
 
Minutes of the ordinary meeting held on Tuesday 24 October 2017 
at 9:15 in 2632-L263, Fuglesangs Allé 
 
Present, faculty: 
 
Alexander Koch, Niels Peter Mols, Anders Rosenstand Laugesen, Morten 
Rask 
 
Present, students: 
 
Tor Toftgaard Madsen, Kasper Selmar Pedersen, Rasmus Behnk  
 
Also present: 
Bo Sandemann Rasmussen, Anne Charlotte La Cour, Christel Brajkovic 
Mortensen, Louise Søe 
 
Absent: 
Rikke Clausen, Charlotte Christiansen, Ida Ryden Urup Tølløse 
 
 
Agenda: 
 

Minutes 

1. Approval of the minutes of the meeting held on Wednesday 13 Sep-
tember 2017, and of today's agenda: 
 

2. Approval of revised minutes of the meeting held on Thursday 28 
August 2017  
2.1. Motivation 
2.2. Follow-up procedure for course evaluations 
 

3. Compulsory course activities 
3.1. Memorandum 
3.2. Discussion paper 
 

4. Profile of the degree programmes in economics and management 
 

5. Proposal for preapproved merc. courses, spring 2018 
 

6. Decision on new structure for the boards of studies at Aarhus BSS 
(specifically regarding ba.soc. and cand.soc.) 
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7. Study environment survey, follow-up 
 

8. Exemptions (this item will be discussed behind closed doors) 
 

9. General information 
 
9.1. Course descriptions, spring 2018 
2435: Dec. and Strategic Int./International Trade (new lecturer and 
language of instruction) 
 
9.2. Dropout rate distribution viewed in relation to upper secondary 
school maths marks (year group 2012-2014) 
 
9.3. Number of admissions as of 1 October 2017 
         9.3.1. Memorandum 
         9.3.2. Bachelor's and Master's degree programmes 
 

10. Aarhus BSS Forum for Education: minutes 
 

11. Other business, if any 
 

Next meeting 
 
 

Minutes:  
 
Re 1: Approval of the minutes of the meeting held on Wednesday 
13 September 2017, and of today's agenda: 

Referatet og dagsordenen blev godkendt. 
 
Re 2: Approval of revised minutes of the meeting held on Thurs-
day 28 August 2017  
2.1. Motivation 
2.2. Follow-up procedure for course evaluations 
 
Det reviderede referat blev godkendt. 
 
Re 3: Compulsory course activities 
3.1. Memorandum 
3.2. Discussion paper 
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Studielederen (SL) opridsede indledningsvist baggrunden for punktet, som 
er det igangværende eksamenskvalitetssikringsprojekt igangsat af prode-
kan Per Andersen, som bl.a. har til formål at afdække de juridiske rammer 
for forudsætningsaktiviteter.  
 
BSS Uddannelsesforum drøftede emnet på sit møde den 3. oktober 2017, 
hvor 4 modeller for anvendelse af forudsætningsaktiviteter blev præsente-
ret, herunder en model [type 1 i det præsenterede notat, ref.], ifølge hvil-
ken et bestemt antal skriftlige opgaver skal afleveres i modsætning til be-
stås/godkendes for at der kan ske indstilling til eksamen. Ved manglende 
opfyldelse af forudsætningskravet bruges et forsøg ved ordinær eksamen, 
mens der er adgang til reeksamen. SL oplyste videre, at flere studieledere 
på mødet havde lagt vægt på, at forudsætningsaktiviteter skal bestås/god-
kendes for at give mening. 
 
På oecon. og soc. anvendes i øjeblikket en model, hvor manglende bestå-
else/godkendelse af forudsætningsaktiviteter i form af obligatoriske opga-
ver medfører et brugt forsøg ved ordinær eksamen, ligesom den stude-
rende afskæres fra reeksamen. Der udbydes 3 eksamensforsøg i hver obli-
gatorisk aktivitet. Det kan konstateres, at der er øget studieaktivitet i fag, 
som har tilknyttet obligatoriske opgaver. 

SL orienterede studienævnet (SN) om, at et møde har været afholdt med 
forelæserne på 1. semester med henblik på afklaring af, om der med fordel 
kan indføres flere obligatoriske opgaver i fagene på dette semester. Den 
nuværende status er, at der i 1605: Principles of Mathematics and Stati-
stics afvikles et antal frivillige afleveringsopgaver i efteråret 2017, mens 
1405: Principles of Micro and Macro har tilknyttet to opgaver. Der er ingen 
obligatoriske opgaver i 1201: Principles of Org. and Management. Forelæ-
serne så generelt velvilligt på indførslen af flere obligatoriske opgaver, men 
lagde vægt på, at arbejdsbelastningen skal være overskuelig for de stude-
rende, og at der derfor skal ske en indbyrdes koordinering mellem fagene, 
også for at sikre, at der ikke er undervisning, som nedprioriteres. Der blev i 
relation til 1605: Principles of Mathematics and Statistics udtrykt ønske 
om, at SN ikke træffer beslutning om at gøre de nuværende aktiviteter ob-
ligatoriske i efteråret 2018, før der er sket evaluering af den nuværende 
model.    
 
Studentermedlemmerne (SM) opfordrede ligeledes til tilbageholdenhed i 
forhold til at øge arbejdsbelastningen på 1. semester, og henstillede til, at 
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et antal opgaver gøres frivillige. Mange studerende efterspørger mere feed-
back, hvilket bør inddrages i studienævnets overvejelser om antal og type 
af forudsætningsaktiviteter. Mange oplever arbejdsbelastningen i 1405: 
Principles of Micro and Macro som stor, hvorfor det ikke giver mening at 
indføre flere obligatoriske opgaver i dette fag, og SNs drøftelser bør således 
alene omfatte de øvrige 1. semesters fag. 
 
Der var i SN enighed om, at en indførsel af flere løbende opgaver ikke skal 
medføre en øget arbejdsbelastning for de studerende, som skal kunne be-
stå opgaverne ved blot at følge undervisningen. Formålet med opgaverne 
er primært at øge studieaktiviteten hos den gruppe af studerende, som ikke 
følger med kontinuerligt. Det forventes, at de aktive studerende vil opleve 
en fordel i den feedback, som gives på opgaverne, hvorved både aktive og 
mindre aktive studerende tilgodeses. 

SN besluttede at arbejde videre med en model, som omfatter både frivillige 
og obligatoriske aktiviteter, hvor de studerende aktiveres fra semesterstart, 
og hvor alle oplever et udbytte. Desuden skal der ske afdækning af det ad-
ministrative ressourceforbrug, som vil være forbundet med indførslen af 
flere aktiviteter, givet at den manglende systemsystemunderstøttelse bety-
der ”håndholdte” modeller. Emnet vil blive taget op igen på næstkom-
mende studienævnsmøde i november 2017. 

Re 4: Profile of the degree programmes in economics and mana-
gement 
 
Afledt af fakultetsledelsens strategiske beslutninger på uddannelsesområ-
det har prodekan Per Andersen igangsat et arbejde med henblik på at ud-
vikle og styrke oecon.-uddannelsens profil i relation til den øvrige porte-
følje af økonomiuddannelser på Aarhus BSS. Subsidiært skal inddrages 
overvejelser omkring frafald samt ændring af undervisningssproget på 
bsc.oecon. fra dansk til engelsk. 
 
SL orienterede om, at han på foranledning af Per Andersen har udarbejdet 
en rapport, påbegyndt af tidligere studieleder Charlotte Christiansen, hvor 
oecon. uddannelsens nuværende profil beskrives, og hvor muligheder for 
justeringer skitseres.  

SL bad herefter SN kommentere på rapporten med henblik på, at status for 
arbejdet kan forelægges fakultetsledelsen på et møde i november 2017. 
 
Det blev indledningsvist diskuteret, hvorvidt linjebetegnelser som led i 
styrkelsen af profilen for cand.oecon. skal være et krav. Klarere definerede 
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linjebetegnelser ville i givet fald skulle bruges i markedsføringen af uddan-
nelsen, både i forhold til aftagerne, men også i forhold til de studerende, 
som lige nu ikke forstå formålet med linjerne. Studentermedlemmerne 
(SM) lagde vægt på, at muligheden for ikke at vælge en linjebetegnelse på 
cand.oecon. bør bevares, da den i meget stor grad efterspørges af de stude-
rende. 

Herefter fulgte en diskussion af valgfriheden på cand.oecon., som historisk 
er uddannelsens særkende. Valgfriheden sættes imidlertid under pres, da 
flere fag hvert semester må aflyses pga. for få tilmeldte. SL foreslog, at man 
ved at indføre en struktur med fagpakker, inden for hvilke der vil være 
valgfrihed, kan sikre bredden i fagudbuddet. Alle fag inden for fagpak-
kerne vil skulle udbydes, hvilket vil betyde et stabilt fagudbud og reel valg-
frihed. Dybden vil kunne opnås ved, at en given sammensætning af fag vil 
medføre linjebetegnelse. SM fandt, at forslaget minder om den struktur, 
som kendetegner cand.merc., og gav udtryk for bekymring for, at en fag-
pakke-struktur vil reducere valgfriheden. 
 
SL bemærkede videre, at oecon.profilen vil kunne styrkes ved at tilrette-
lægge fagudbuddet på cand.oecon. således, at det bygger direkte oven på 
fagudbuddet for bsc.oecon. Dette vil umiddelbart betyde en reduktion af 
det nuværende udenlandske ansøgerfelt, men der er i forvejen behov for en 
bedre screening af udenlandske ansøgere, hvor for mange ikke har de rette 
faglige forudsætninger, og derfor ikke gennemfører uddannelsen. En bedre 
progression af mellem bsc.oecon. og cand.oecon. bør desuden give anled-
ning til en genvurdering af, hvorvidt HA skal være adgangsgivende til 
cand.oecon. En målsætning er, at flere skal afslutte kandidatuddannelsen 
uden at der gås på kompromis med uddannelsens faglige niveau.  

Anders Rosenstand Laugesen (ARL) bemærkede hertil, at der bør arbejdes 
mere målrettet med at rekruttere de dygtigste studerende, hvilket naturligt 
vil betyde en højere gennemførselsprocent. Der skal arbejdes med at 
brande uddannelsen som elitær. SM fandt, at rekruttering af de bedste stu-
derende desuden kan ske ved fremhævelse af fagudbuddets kvantitative 
profil. Det forhold, at fagudbuddet ikke længere også skal målrettes soc. gi-
ver bedre muligheder for at tilpasse dette, så det mere snævert retter sig 
mod oecon., hvorved profilen kan styrkes yderligere.  

Alexander Koch (AK) fandt, at der er behov for en yderligere profilering af 
finansieringsudbuddet til cand.oecon., som bør have et kvantitativt ud-
gangspunkt. Den nuværende samlæsning med cand.merc. er uhensigts-
mæssig, givet at fagbuddet skal favne to grupper studerende med meget 
forskellige forudsætninger. SL var enig i, at der skal ske en begrænsning af 
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antallet af samlæste fag, hvilket også giver nye muligheder for sikre pro-
gressionen mellem fagene på cand.oecon., hvis profil vil kunne styrkes 
yderigere. 

Afslutningsvist fulgte en diskussion af, hvorvidt undervisningssproget på 
bsc.oecon. bør ændres fra dansk til engelsk. Der var i SN en bred forvent-
ning om, at de danske studerende vil fravælge en engelsksproget bachelor-
uddannelse, ligesom det forudses, at en ændring af sprog ikke vil betyde en 
umiddelbar international rekrutteringsgevinst. En ændring af sprog vil så-
ledes være risikabel, givet at der i forvejen arbejdes målrettet på at redu-
cere frafaldet på første år. Aftagerne lægger desuden vægt på vigtigheden 
af, at kandidaterne besidder kompetencer på både dansk og engelsk, og 
dette sikres ved den nuværende oecon. uddannelse, som omfatter både en 
dansk og en engelsk del, hvis bachelor- og kandidatuddannelsen ses under 
ét. ARL mente, at de bachelorstuderende vil føle sig pressede, hvis de både 
skal læse og undervises på engelsk, hvilket står i et modsætningsforhold til 
SNs ønsker om at styrke det faglige niveau yderligere. Morten Rask be-
mærkede afslutningsvist, at der politisk er en bevægelse mod flere dansk-
sprogede uddannelser.  

SN besluttede, at undervisningssproget på bsc.oecon. foreløbigt ikke vil 
blive ændret til engelsk.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Re 5: Proposal for preapproved merc. courses, spring 2018 
 
Forslaget blev delvist godkendt. De forhåndsgodkendte fag vil blive tilføjet 
fagudbudsplanen på studieportalen med en bemærkning om, at de oecon. 
og soc. studerende ikke er garanteret optagelse, dog med undtagelse af Fi-
nance fagene. 
 
Re 6: Decision on new structure for the boards of studies at Aar-
hus BSS (specifically regarding ba.soc. and cand.soc.) 
 
Under henvisning til beslutningen vedrørende organiseringen af overgang-
sperioden for ba.soc. og cand.soc. orienterede Alexander Koch (AK) i sin 
egenskab af studienævnsformand SN om, at det nu er endeligt besluttet, at 
soc. uddannelserne tilknyttes Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi pr. 1. 
februar 2018. Det Økonomiske Studienævn ikke skal således ikke forestå 
afslutningen af studerende optaget før 1. september 2017, således som det 
har været diskuteret som en mulighed. 

Studentermedlemmerne henviste til det problematiske i, at alene soc. stu-
derende optaget pr. 1. september 2017 og fremefter tilsyneladende er 
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valgbare til Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Øvrige soc. studerende 
kan udelukkende fungere som observatører. Dels er det uhensigtsmæssigt, 
at allerede optagne studerende ikke kan få indflydelse, dels kan det blive 
vanskeligt at finde en 1. semesters soc. studerende, som så tidligt i sit stud-
ieforløb ønsker at stille op som studienævnsmedlem. 

SN støttede synspunktet, som SL lovede at bringe videre til prodekan Per 
Andersen. [Sidstnævnte har efterfølgende tilkendegivet, at også soc. stu-
derende optaget før 1. september 2017 er valgbare til Fagstudienævnet for 
Erhvervsøkonomi, og at der også vil være mulighed for, at en soc. observa-
tør supplerer et soc. studienævnsmedlem, således at 2 studerende optaget 
hhv. før og efter 1. september 2017 kan deltage i studienævnsmøderne, 
ref.]. 

Re 7: Study environment survey, follow-up 
 
AK orienterede om, at den opfølgende studiemiljøundersøgelse iværksat af 
studienævnet nu er afsluttet. Det fremgår, at de studerende ikke føler sig 
diskrimineret, således som den oprindelige undersøgelse kunne give 
anledning til at tro. Hvad angår det forhold, at sidstnævnte undersøgelse 
viste, at et stigende antal studerende har stress, da findes i den sup-
plerende undersøgelse ingen uddybning af, hvad der konkret menes. 

Studentermedlemmerne bemærkede, at der med fordel kan informeres 
bedre på studieportalen om, hvor og hvordan man kan få hjælp, hvis man 
føler sig stresset. Louise Søe lovede at bringe det videre til VEST. 

Endelig bekræfter undersøgelsen som forudset, at de studerende 
efterspørger mere personlig feedback. Der var i SN enighed om, at der 
findes mange feedback modeller, og at dette skal kommunikeres ud til de 
studerende for at sikre en bedre forventningsafstemning. 

Re 8: Exemptions (this item will be discussed behind closed 
doors) 
 
Re 9: General information 
 
9.1. Course descriptions, spring 2018 
2435: Dec. and Strategic Int./International Trade (new lecturer 
and language of instruction) 
 
9.2. Dropout rate distribution viewed in relation to upper sec-
ondary school maths marks (year group 2012-2014) 
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SM bemærkede, at 75% af de studerende falder fra, som har under 7 i ma-
tematik.  
 
SN besluttede at det skal undersøges, hvor mange studerende i procent op-
taget gennem kvote 1, som har 7 i matematik og desuden 7 eller derover i 
generelt gennemsnit, og desuden antallet af studerende i procent optaget 
gennem kvote 1, som har under 7 i matematik, men som har 7 eller derover 
i generelt gennemsnit. Når tallene foreligger, vil drøftelsen af, hvorvidt der 
skal indføres krav til matematik karakteren i både kvote 1 og kvote 2 blive 
genoptaget. 
 
9.3. Number of admissions as of 1 October 2017 
         9.3.1. Memorandum 
         9.3.2. Bachelor's and Master's degree programmes 
 
Re 10: Aarhus BSS Forum for Education: minutes 
 
Re 11: Other business, if any 
 
Re 12: Next meeting 
 
Der vil blive udsend en doodle med henblik på fastlæggelse af næstkom-
mende studienævnsmøde i november 2017.  

 
 
 


