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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 Helle Yde 
  
Observatører:   
  
Professor Frank Thinggaard, studieleder for cand.merc.aud., ECON   
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 Annia Hoffmeyer, ECON   
  
Sekretariatsbetjening:   
 
Uddannelsesrådgiver, Christine Haahr Frederiksen, BSS Studier   
Uddannelsesrådgiver, Anne Skov Anhøj, BSS Studier   
Uddannelsesrådgiver, Thue Sebastian Winkler, BSS Studier   
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1. Meddelelser  
Der var følgende meddelelser på mødet: 
 
Studienævnsformanden orienterede studienævnet om, at uddannelsesrådgiver Anne Skov 
Anhøj stopper, da hun har fået nyt arbejde. Studienævnet har sat pris på Anne, og hun vil 
blive savnet.  
 
Studielederforum  
Der har mandag den 1. november været studielederforum og prorektor Berit Eika 
informerede i den forbindelse om, at universitetsledelsen arbejder på en plan for, 
hvorledes udflytningen af studiepladser skal implementeres. Der er ligeledes indkaldt til 
møder i den øvrige ledelsesstreng og herefter bliver udkastet sendt til høring i en mindre 
kreds. Forventningen er, at der kan meldes noget mere konkret ud i løbet af foråret. 
Studienævnsformanden bemærkede, at der blandt andet er fokus på ledigheden blandt 
studerende, hvilket synes positivt, da der generelt er lav ledighed blandt de 
erhvervsøkonomiske uddannelser. 
 
RUS-arrangement  
Studieleder Mogens Dilling-Hansen informerede studienævnet om, at han selv, Carsten 
Willemoes og Lars Esbjerg har afholdt evalueringsmøde med SL og konstitueret prodekan 
Morten Rask. Det overordnede billede er positivt, og det er svært at se et alternativ til det 
SL leverer, da de overordnet gør det godt. Det anerkendes dog også, at der har været 
udfordringer med sociale arrangementer i botanisk have, hvor blandt andet lydgener har 
været et emne.  
 
Curriculumbaseret planlægning HA 
Der er deadline for at melde kursusbeskrivelser ind til efteråret 2022 den 22. november. 
Studieleder Mogens Dilling-Hansen orienterede studienævnet om, at valgfagsudbuddet 
på femte semester på HA forventeligt bliver som efteråret 2021. Inger Mørch Hauge 
fortalte, at der i Herning er et enkelt valgfag, som ikke udbydes til efteråret 2022. Det 
drejer sig om Technology in Business, hvor fremmødet ikke har været tilfredsstillende.  
 
Trivselsmidler 
Studieleder Mogens Dilling-Hansen uddelte på mødet et bilag, der viste, at der var 
modtaget trivselsmidler for knap 200.000 kr. Pengene skal gå til forskellige projekter af 
trivselsfremmende karakter. Pengene skal nå at bruges inden udgangen af januar 2022, så 
der vil være flere af projekterne, som placeres sent hen mod eksamen. Det er dog et vilkår, 
med den korte frist. Fra de studerende blev det rost på trods af tidspresset, da det 
kommer de studerende til gavn. Der blev udtrykt stor opbakning til de trivselsfremmende 
initiativer.  
 
Meddelelser fra de studenterrepræsentanterne  
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Studenterrepræsentanterne informerede studienævnet om, at der har været afholdt 
”Store klage-dag”. Der er kommet over 400 henvendelser, og de overordnede resultater 
forventes at blive fremlagt på studienævnsmødet i december.  
 
Der er planlagt to arrangementer for de yngste årgange af holdrepræsentanterne, som har 
været holdrepræsentanter under corona, for at skabe klarhed over, hvad det indebærer at 
være holdrepræsentant. 
 
Studenterrådet har fået en sum penge fra trivselsmidlerne, så det forventes, at der 
afholdes et større socialt arrangement næste år.  
 
Det netop afholdte valg til studienævn var fredsvalg. Helle og Louise fortsætter i 
studienævnet, men er begge færdiguddannede til sommeren 2022. Derudover er der valgt 
to nye cand.merc.-studerende og en soc.-studerende. Michael, der har været 
studenterrepræsentant i studienævnet gennem flere år er valgt som suppleant, hvorfor 
der kommer en ny studenterrepræsentant fra Herning. Michael er, ligesom Louise og 
Helle, færdiguddannet til sommer. Studienævnsformanden gjorde de afgående 
studenterrepræsentanter opmærksomme på, at der er mulighed for at få en udtalelse for 
arbejdet i studienævnet, ved at rette henvendelse til studienævnsformanden.  
 
 
2. E-læringsforløb om GDPR/databeskyttelse 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget følgende: en sagsfremstilling 
omhandlende implementering af e-læringsforløb for studerende om 
GDPR/databeskyttelse, slides fra præsentation i Aarhus BSS Uddannelsesforum samt en 
informationspjece om AU Databeskyttelseskursus.  
 
Studienævnsformanden introducerede punktet og fortalte, at GDPR-forløbet, som er 
udarbejdet centralt på AU, allerede er tilgængeligt på Brightspace, både for studerende og 
undervisere. Forløbet er tidligere blevet drøftet på et møde i Uddannelsesforum, men det 
er også en relevant drøftelse at have i studienævnet, og studienævnsformanden 
opfordrede særligt studienævnet til at drøfte, om forløbet eventuelt skal indgå i et 
obligatorisk fag.  
 
Fra studentersiden blev det foreslået, om forløbet kan indgå i kvalitativ metode på tredje 
semester på bacheloren, da man i dette fag blandt andet behandler interviews o.l. Det blev 
endvidere påpeget, at det også kan være relevant, at de studerende mindes om forløbet 
igen i metodefagene på cand.merc., både for at få det genopfrisket for egne studerende, 
men også for at studerende, som ikke har taget deres adgangsgivende uddannelse på AU 
også kender til reglerne. Dette var der opbakning til i studienævnet. Studielederne vil 
derfor indgå i dialog med de kursusansvarlige i metodefagene, for at tale om hvordan det 
eventuelt kan integreres eller henvises til her.  
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Det blev endvidere foreslået, at reglerne for GDPR blev beskrevet på studieportalen under 
bachelorprojekt og speciale, mens der samtidig blev linket til kurset. Det har efterfølgende 
vist sig, at dette allerede er beskrevet på studieportalen.  
 
Der blev spurgt til, om man som vejleder på fx et bachelorprojekt eller speciale er 
ansvarlig for de studerendes håndtering vedrørende GDPR. Hvis man som vejleder stiller 
data til rådighed er man ansvarlig, men de studerende skal ligeledes selv være 
opmærksomme på at overholde GDPR-reglerne.  
 
Studienævnet drøftede, om forløbet skal være en forudsætning for at deltage i eksamen, 
men da ca. en tredjedel af de studerende bruger over tre timer på forløbet vurderes det 
ikke realistisk at kræve dette. Man kan også på kurserne i Brightspace sætter en ”spærre”, 
så man som studerende først kan komme videre, når forløbet er gennemført. Dette 
ønskede studienævnet som udgangspunkt ikke at gøre brug af.  
 
3. Drøftelse af information om fortrolighedskontrakter 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling til drøftelse af 
information om fortrolighedskontrakter.  
 
Studienævnsformanden fortalte studienævnet, at der er nogle af 
studenterstudievejlederne som har gennemgået informationen om fortrolighedsaftaler på 
studieportalen. De havde synes generelt, at informationen var fyldestgørende.  
Endvidere oplyste studienævnsformanden, at der ikke længere findes en 
”erhvervsøkonomi-udgave” at fortrolighedskontrakten, men at der nu udelukkende linkes 
til TTO’s side, hvor der kan findes en standardfortrolighedsaftale. Ved at gøre sådan er 
håbet, at de studerende ikke længere benytter sig af forældede kontrakter. Derudover er 
det nu også kun studielederne, der må underskrive kontrakterne. I tilfælde af, at AU 
afgiver rettigheder skal institutlederne underskrive. 
 
Der er også en række virksomheder, som kræver, at der indgås virksomhedsspecifikke 
fortrolighedsaftaler. Listen over disse virksomheder er fortrolig, men studielederne for 
HA og cand.merc. har den.  
 
De studerende i studienævnet påpegede, at flere har været i tvivl, om det er et krav, at der 
skal underskrives en fortrolighedsaftale. Studielederen informerede om, at det ikke er 
nødvendigt, men at en del virksomheder kræver det alligevel. Det aftales, at det skal 
fremgå tydeligt på studieportalen. Det skal også fremgå, at man ikke må ændre så meget 
som et komma i standardfortrolighedsaftalen, da det i så fald ikke længere vil være 
standardkontrakten.  
Studienævnet aftalte også, at det skal stå på studieportalen, at det er den studerendes 
ansvar at få underskrevet en kontrakt i god tid. Det vil være en fordel både for den 
studerende selv, samt for den person fra AU, der skal underskrive den.  
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Frank Thinggaard foreslog endvidere, at standardfortrolighedsaftalen påsættes et 
versionsnummer. Studienævnsformanden fortalte, at det ønske allerede er videregivet til 
TTO.  
 
4. Evaluering af overgangen til Brightspace 
Studienævnet drøftede overgangen fra Blackboard til den nye læringsplatform 
Brightspace. 
 
De studerende orienterede studienævnet om, at tilbagemeldingerne fra deres 
medstuderende overordnet har været, at platformen er intuitiv at benytte. Nogle 
studerende har oplevet at være en del af pilotprojektet, og kendte derfor til platformen 
inden den endeligt blev udrullet i efteråret. Der har været enkelte irritationsmomenter, 
såsom at der har manglet link til Brightspace i ”Mit studie” og til room booking, og en 
mere generel irritation over at skulle skifte system midt i sit studieforløb. Indtrykket er 
dog, at de studerende vænner sig mere og mere til det, og ikke længere oplever 
udfordringer.  
Fra studielederne lød en opfordring til, at eventuelle mangler eller udfordringer bliver 
rapporteret enten til dem eller til IT.  
 
5. Rekruttering af studerende til frivilligt studenterpolitisk arbejde 
(diskussion ved de studerende) 
Studienævnsformanden fortalte, at emnet også har været drøftet i Uddannelsesforum. 
Langt de fleste studienævn oplever udfordringer med at rekruttere studerende til 
studienævnsarbejdet, hvilket er rigtig ærgerligt, da studienævnene sætter stor pris på de 
studerende, der deltager. 
 
Fra de studerendes side blev det fortalt, at det særligt opleves som et problem at 
rekruttere studerende til frivilligt studenterpolitisk arbejde efter corona. De studerende 
ser gerne, at der bliver et løbende fokus på problematikken, da man ellers kan ende med, 
at der ikke er nok studerende, der stiller op til valg. 
 
Studienævnsformanden informerede om, at øvrige studier på fakultetet har benyttet sig af 
følgende ideer til at tiltrække studerende: præsentationsvideoer omhandlende hvad det 
vil sige at være medlem af et studienævn; at nuværende studenterrepræsentanter deltager 
på udvalgte forelæsninger for at fortælle hvad man som studerende får ud af at deltage; 
samt at det er muligt at få en udtalelse, når man har været medlem af et studienævn.  
 
De studerende fandt, at det kan være særligt relevant i forhold til CV-pleje, at man oplyser 
om muligheden for at få en udtalelse som tak for sin deltagelse i studienævnet. ABC ser 
også gerne, at studielederne kigger på, hvad der kan gøres og bakker op om fagrådenes 
tiltag. Der skal desuden gerne fokuseres på, at det ikke er ”farligt at deltage” i 
studienævnet, samt at møderne er helt nede på jorden. Studielederne vil gerne bakke op, 
og særligt gøre opmærksom på det op til valget.  
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Det aftaltes, at der i løbet af foråret skal tales om, hvordan der skabes mere synlighed, 
samt hvad de studerende både fagligt og personligt kan få ud af at deltage i frivilligt 
studenterpolitisk arbejde. Der skal også kigges på, om der kan udarbejdes en video, som 
kan lægges på studieportalen, og som underviserne eventuelt kan vise i løbet af 
undervisningen.  
 
Det blev også påpeget, at der også kan søges trivselsmidler som studenterforening for at 
få hjælp til diverse relevante tiltag.  
 
6.  Eventuelt 
Studenterrepræsentanten Michael har talt om studienævnsarbejdet med den nye 
studenterrepræsentant fra Herning. Da Michael fortsat er suppleant i studienævnet har 
de talt om muligheden for at drøfte emnerne i studienævnet på forhånd, men Michael 
informerede studienævnet om, at der har været tvivl om, hvad man som medlem i 
studienævnet må dele fra møderne. Studienævnsformanden fortalte, at man gerne må 
drøfte alle emner fra studienævnsmøderne, bortset fra hvis der er tale om lukkede 
punkter, samt at man heller ikke må dele noget vedrørende meritter og dispensationer. 
Studienævnsmanden vil på det første møde i det nye studienævn også informere om 
dette.   
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