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Bilag 3.1 Kursusbeskrivelse Projektorienteret forløb 2022 
Bilag 3.2 Praktikkontrakt November 2021 udkast 
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Til stede: 
 
Studienævnsmedlemmer:   
  
Lektor Lars Esbjerg, formand og studieleder for cand.merc., Institut for Virksomhedsle-
delse, (MGMT)   
Lektor Mogens Dilling-Hansen, studieleder for HA/BSc/Soc, Institut for Økonomi 
(ECON) 
Lektor Malene Kallestrup-Lamb, ECON  
Lektor Christian Waldstrøm, MGMT 
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)   
Professor Inge Langhave, Juridisk Institut (JURA)   
Studenterrepræsentant Louise Maria Thomsen 
Studenterrepræsentant Amalie Palme   
Studenterrepræsentant Michael Søvsø   
Studenterrepræsentant Natascha Svarre Jacobsen  
  
Observatører:   
  
Lektor Carsten Willemoes Jørgensen, studieleder for HA(jur.)/cand.merc.(jur.), JURA 
Lektor Eliane Choquette, Institut for Virksomhedsledelse  
Studie- og trivselsvejleder Nicoline Ohnemus Christensen, BSS Studier 
Studieadministrator Didde Mølgaard Nielsen, ECON   
  
Sekretariatsbetjening:   
 
Uddannelsesrådgiver, Christine Haahr Frederiksen, BSS Studier   
Uddannelsesrådgiver, Thue Sebastian Winkler, BSS Studier   
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1. Meddelelser  
Der var følgende meddelelser på mødet: 
 
Meddelelser fra formanden/studieleder for cand.merc. 
Uddannelsesrådgiver Thue Sebastian Winkler stopper på Aarhus BSS, da han har fået nyt 
arbejde i København. Studienævnet har været glade for Thue, og takker for hans indsats. 
 
Endvidere oplyste studienævnsformanden, at Morten Rask ikke længere er konstitueret 
prodekan, men nu er blevet fastansat som prodekan for uddannelse.  
 
Undervisningen i resten er semestret fortsætter fysisk som planlagt, og det samme gør sig 
gældende for eksamener med fysisk fremmøde i december og januar. Studienævnet 
spurgte ind til en plan B i tilfælde af, at coronasituationen udvikler sig yderligere. 
Studienævnsformanden informerede studienævnet om, at der for nuværende ikke er 
udarbejdet en plan B. Alle forespørgsler om streaming fra både undervisere og studerende 
afvises som udgangspunkt.  
Der blev også spurgt til, om det er eksaminators ansvar at tjekke de studerendes 
coronapas. Det er det som udgangspunkt ikke, mens studienævnet drøftede om 
eksaminator også kan bede om det, når der alligevel fremvises ID til eksamen. Der 
efterlyses retningslinjer fra dekanatet til eksamen, hvilket studienævnsformanden vil gå 
videre med.  
 
Meddelelser fra studieleder HA/BSc/Soc 
Mogens Dilling-Hansen orienterede studienævnet om, at der i år har været flere 
studerende, som har takket nej til en tilbudt plads. Analyser har dog vist, at problemet 
ikke var så stort som først antaget, da det for HA’s vedkommende har vist sig at dreje om 
ca. 10 studerende mere i Herning og Aarhus, end der normalt takker nej. Der synes 
umiddelbart ikke at være systematik i karakterne for dem, der har takket nej. 
Studielederen vil dog se om, om det skal have konsekvenser for næste års optag, fx om der 
er flere der skal tilbydes en standbyplads. De studerende som har takket nej til en plads, 
eller de studerende som slet ikke møder op må ikke kontaktes, så det er svært at sige 
noget konkret om hvorfor, at de ikke ønsker pladsen alligevel.  
 
Meddelelser fra de studenterrepræsentanterne  
Studenterrepræsentanterne informerede studienævnet om, at både Maria og Michael 
stopper som studenterrepræsentanter i studienævnet. Studienævnsformanden gjorde 
dem opmærksom på, at de kan skrive til ham, hvis de ønsker en udtalelse.  
Der har været afholdt ”Store klage-dag”, men det fortælles der mere om under eventuelt. 
 
2. Online undervisning i E22 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget sagsfremstillinger vedrørende to fag, 
der ønskes afholdt online i E22, Managing Teams (cand.merc.) og Regnskabsteori 
(cand.merc.aud.).  
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Regnskabsteori  
Studienævnet godkendte i foråret 2021, at Regnskabsteori kunne udbydes online i 
efteråret 2021, da underviser skulle til New Zealand. Det kunne ikke lade sig gøre grundet 
coronasituationen, men underviser regner med at kunne tage af sted til efteråret 2022. 
Studienævnsformanden oplyste, at der er bemandingsudfordringer på cand.merc.aud., 
hvorfor det indstilles, at studienævnet godkendte onlineundervisning.   
Inge Langhave ser gerne, at det præciseres for de studerende, at det er på grund af 
bemandingsudfordringer, så det fra de studerende ikke forventes, at andre fag på 
uddannelsen udbydes online. Dette var der opbakning til.  
 
Studienævnet godkendte, at Regnskabsteori udbydes online i efteråret 2022.  
 
Managing Teams 
Christian Waldstrøm informerede studienævnet om, at faget også har været tilbudt online 
til de studerende i efteråret 2021. Der var ikke mange studerende der valgte faget, men de 
der gjorde, var meget positive over for det. Det er fx en god mulighed for studerende, som 
samtidig er i projektorienteret forløb.  
 
Fra de studerendes side blev det påpeget, at det er et godt tilbud, men at studerende 
formentlig ikke har valgt faget i udpræget grad, da der traditionelt har været en del 
valgfag, som er blevet aflyst på cand.merc. Derudover vælger en del studerende, som skal 
i projektorienteret forløb, at tage fag på summer university.  
 
Studienævnet drøftede grunde til at udbyde fag online. Studienævnet var overordnet af 
den holdning, at AU er et campusuniversitet, men finder alligevel, at det kan være et godt 
tilbud til de studerende, hvis der er akademiske og pædagogiske årsager der taler for, som 
fx at faget fungerer godt online, og samtidig giver god mening i forhold til studerende som 
er i projektorienteret forløb. Studienævnet ønsker dog at fortsætte sin praksis med, at de 
obligatoriske fag afholdes onsite, da man, særligt det første år, også skal komme på 
campus i forhold til trivsel og det sociale. 
 
Studienævnet godkendte, at Managing Teams udbydes online i efteråret 2022.  
 
3. Ændringer til projektorienteret forløb 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling omhandlende 
ændringer til projektorienteret forløb, en opdateret kursusbeskrivelse til projektorienteret 
forløb til efteråret 2022, samt et udkast til en ny praktikkontrakt.  
 
Studienævnsformanden informerede studienævnet om, at der er ressourceproblemer i 
karriere og eksterne relationer, hvilket gør, at man ikke kan rumme den store mængde af 
studerende på Career Management Skills-forløbet. Derudover vil man gerne målrette 
indsatsen mod internationale studerende for at fastholde dem på det danske 
arbejdsmarked, hvorfor eksterne relationer har bedt om, at Career Management Skills-
forløbet udgår som et obligatorisk element i projektorienteret forløb.  
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Studienævnsformanden ønsker fortsat at fastholde del to, vedrørende refleksionerne over 
forløbet, da det giver eksaminator et godt indtryk af arbejdsopgaverne i relation til det 
samlede indtryk af virksomheden. Det blev påpeget, at det kan være svært at inddrage i 
bedømmelsen, da det ikke er fagligt i traditionel forstand, hvorfor det heller ikke længere 
skal indgå i bedømmelsen fremover.  
 
Praktikkontrakten forslås desuden opdateret med et afsnit om forventninger til 
praktikken, da det nogle gange opleves, at studerende har dårlige oplevelser, hvor de ikke 
bliver sat til meningsfulde arbejdsopgaver, eller bliver sat til at arbejde alt for meget. Det 
fremgår derfor nu, at studerende fortsat er studerende, selvom de er i projektorienteret 
forløb samt at de fortsat skal passe deres studie sideløbende. Det fremgår nu også, at de 
studerende skal have tid til at skrive på deres opgave samtidig med at de er i praktikken.  
 
Fra de studerende blev det understreget, at flere virksomheder gerne vil have de 
studerende i praktik mere end de 44o timer, der er tilladt nu. Studienævnet drøftede 
herefter fordele og ulemper ved at projektorienteret forløb giver 20 ECTS. De studerende 
ser gerne, det overvejes om det bør give 30 ECTS, og dermed fylde et helt semester, 
hvorimod fagmiljøerne er mere kritiske over for, at de studerende skal bruge en fjerdedel 
af deres kandidatuddannelse uden for universitetet, da de er bekymrede for, at kvaliteten 
ikke kan opretholdes.  
De studerende har indtryk af, at det er et vigtigt paramenter i forhold til deres fremtidige 
karrierer, og nogle studerende har oplevet allerede i RUS-ugen af få fortalt, at det er 
vigtigt at få praksiserfaring, fx via projektorienteret forløb, for få et job efter endt 
uddannelse. Det anerkendes også af fagmiljøerne, at praksiserfaring er godt, men det 
faglige indhold skal sikres, da arbejdsgiverne også gerne vil have fagligt dygtige 
dimittender.  
 
Der arbejdes på at få data på, hvilke studerende der kommer hurtigt i job efter endt 
uddannelse, og studienævnet fortsætter drøftelsen vedrørende projektorienteret forløb og 
praksiserfaring, når der foreligger nogle tal herfor, forhåbentlig i løbet af næste år.  
 
Studienævnet fandt derudover også, at der fra universitetets side skal fokuseres på at 
forklare de studerende hvilke kompetencer de får på uddannelsen, og hvordan det gør 
dem klar til arbejdsmarkedet bagefter. Hvis det ikke kommunikeres tydeligt nok, vil de 
studerende naturligvis kigge mod arbejdsmarkedet for at supplere med de kompetencer, 
som (de tror, at) de mangler.  
 
Ændringerne i sagsfremstillingen samt udkastene til kursusbeskrivelse og 
praktikkontrakt blev godkendt af studienævnet. 
 
4. Valgfagsudbud i E22 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en oversigt over valgfag på HA og 
BScB og en oversigt over valgfag på cand.merc. og cand.merc.aud. i E22. 
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Studieleder for HA/BScB informerede studienævnet om, at der fortsat bliver fire store 
valgfagsklynger i Aarhus og en i Herning. Der udbydes ikke en valgfagspakke til 
statskundskab i år, hvilket prodekanen har godkendt, da der ikke har været nok 
tilmeldinger, men der udbydes fortsat en valgfagspakke til psykologi. Der er sket mindre 
ændringer, hvor nogle enkelte fag udgår og et par nye kommer til fra Institut for 
Virksomhedsledelse. Som vanligt afhænger udbuddet af, at kommer nok tilmeldinger til 
valgfagene. I Herning er der fjernet et valgfag, fordi der var dårligt fremmøde til det flere 
gange. Der er endvidere usikkerhed om, om der udbydes et nyt sustainability-fag.  
 
På cand.merc. udbydes der tre nye valgfag fra Institut for Økonomi. Der kommer et nyt 
finansieringsvalgfag, samt to nye fag inden for BI-linjens områder. Fra Institut for 
Virksomhedsledelse har der tidligere været udbudt mange valgfag, med den konsekvens 
at der også er blevet aflyst mange valgfag. I efteråret 2022 udbydes der fra Institut for 
Virksomhedsledelse kun de fag, som ikke blev aflyst i efteråret 2021. Der er derudover et 
nyt valgfag, som fremover også forventes at være et godt valgfag til den nye cand.soc. 
Business Psychology.  
 
Det ses som en fordel for de studerende, at curriculumbaseret planlægning gør, at de 
studerende inden tilmelding til summer university-fagene kender valgfagsudbuddet til 
semestret efter. Det er dog ikke en garanti for, at alle fag oprettes, da det fortsat er op til 
institutterne at vurdere hvilke fag, der eventuelt skal aflyses, når tilmeldingstallene 
kendes. 
 
6.  Eventuelt 
Studenterrepræsentanterne informerede studienævnet om, at der har været afholdt 
”Store klage-dag” og overordnet er de studerende kommet med følgende kommentarer: 

- Eksamensperioden på 1. semester føles meget presset for de studerende 
- Lokalebookning har været nede længe, og det har gjort det svært at få gang i 

gruppearbejdet igen 
- Der efterspørges flere studiepladser. De studerende håber, at det er et 

fokuspunkt til campus 2.0 
 
Der har også været kommentarer som er gået på specifikke fag, men det drøftes først til 
semesterevalueringerne.  
 
Inger Mørch Hauge fortalte, at der har været efterspørgsel efter et introforløb igen for 2. 
og 4. semester i Herning. Målet er, at der skal søges trivselsmidler til at få sat gang i det. 
 
Flere studerende, særligt de som er begyndt på deres bachelor i 2020, efterspørger flere 
sociale aktiviteter, da de savner netværk blandt andre studerende. Der har dog også 
omvendt været nogle studerende, som har følt sig overvældede af de mange aktiviteter 
efter den lange nedlukningsperiode. Studielederne opfordrede de studerende til fortsat at 
søge midler til gode trivselsinitiativer.  
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Studenterrepræsentant Amalie fortalte, at det var blevet valgt fra SAF’s side ikke at søge 
trivselsmidler, da oplevelsen er, at der er for mange krav. Derudover var beskeden fra 
ABC også, at der grundet nedgangen af frivillige ikke er nok personer til at løfte de 
arrangementer, som ellers kunne være ønsket afholdt.  
Studienævnsformanden informerede studienævnet om, at der er blevet brugt 2.9 ud af 3.8 
millioner fra trivselsmidlerne, så der har været gang i mange forskellige tiltag.  
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