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Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Studienævnet for Virksom-

hedskommunikation og IT 

 
Tid: Mandag den 1. februar 2021 kl. 12.00 

Sted: Microsoft Teams-møde 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden 

Bilag 2: Forretningsorden for studienævn 

3. Valg af formand for studienævnet 

4. Valg af stedfortræder for formand 

5. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) 

6. Indstilling af studieledere til dekanen 

7. Meddelelser 

Bilag 7: Meddelelsesliste 

8. Orientering om sagsbehandling af dispensations- og meritansøgninger 

Bilag 8: Notat om behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit 

9. Nyt fra studielederne 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 

Bjarne Rerup Schlichter, lektor  

Christa Thomsen, professor 

Christiane Marie Høvring, adjunkt 

Lars Bækgaard, lektor 

Lars Haahr, lektor og studieleder - formand 

Søren Erik Nielsen, lektor 

Andreas Mosekjær Bjørn, studerende – næstformand 

Julie Elkjær Mikkelsen, studerende 

 

Desuden deltog: 

Christian Waldstrøm, lektor og studieleder (observatør) 

Anne Gammelgaard Ballantyne, lektor (observatør) 

Hanne Falsig, Studienævnssupport og rådgivning, BSS Studier 

 

Fraværende med afbud: 

Jakob Arnoldi, professor og studieleder 
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Lars Haahr indledte mødet med at byde velkommen til de nye studienævnsmedlem-

mer, og herefter fulgte en kort præsentationsrunde. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde 

Lars Haahr orienterede om studienævnets arbejde med udgangspunkt i den frem-

sendte standardforretningsorden for studienævn på Aarhus Universitet. Studienæv-

net har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse 

og undervisning, herunder bl.a. at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og 

undervisning, påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer og ud-

arbejde forslag til studieordninger og ændringer heri. 

 

Studienævnets videnskabelige medarbejdere er valgt for en periode på 3 år, og stu-

dentermedlemmerne er valgt for en periode på 1 år. 

 

Punkt 3. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Lars Haahr genopstillede og blev enstemmigt genvalgt som formand for stu-

dienævnet. 

 

Punkt 4. Valg af stedfortræder for formand 

Professor Christa Thomsen genopstillede og blev enstemmigt genvalgt som stedfor-

træder for formanden. 
 

Punkt 5. Valg af næstformand 

Studerende Andreas Mosekjær Bjørn blev enstemmigt valgt som næstformand, og 

han vil ligeledes deltage som repræsentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Punkt 6. Indstilling af studieledere til dekanen 

Studienævnet genindstillede de nuværende studieledere: 

 

 Lektor Christian Waldstrøm som studieleder for kommunikationsuddannel-

serne. 

 Professor Jakob Arnoldi som studieleder for kandidatuddannelsen i informa-

tionsteknologi - it, kommunikation og organisation 

 Lektor Sune Dueholm Müller som studieleder for masteruddannelsen i it 

 Lektor Lars Haahr som studieleder for masteruddannelsen i digital innova-

tion 

 

Dekanen har efterfølgende godkendt studienævnets indstillinger. 

 
 Punkt 7. Meddelelser 

 Formanden havde følgende meddelelser: 
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Introduktionsarrangement til studienævnsarbejdet den 21. januar 2021 

Som opstart på den nye valgperiode for VIP-medarbejdere og studerende i studie-

nævnene har prodekanen for uddannelse i samarbejde med BSS Studier afholdt et 

introduktionsarrangement vedrørende studienævnsarbejdet ved Aarhus BSS den 21. 

januar. 

 

Seminar for nye og genvalgte studentermedlemmer af studienævnene den 30. ja-

nuar 

Studenterrådet har afholdt online-seminar med introduktion til nye og genvalgte stu-

denterrepræsentanter i studienævn og akademisk råd den 30. januar. 

 

Ny prodekan for uddannelse pr. 1. februar 2021 

Pr. 1. februar 2021 har Morten Rask, lektor, viceinstitutleder og studieleder ved Insti-

tut for Virksomhedsledelse, overtaget posten som prodekan for uddannelse efter Per 

Andersen. 

 

EQUIS-akkreditering (European Quality Improvement System) 

Aarhus BSS har fået forlænget sin EQUIS-akkreditering i yderligere tre år, og for an-

den gang dækker akkrediteringen hele fakultetet. Næste EQUIS-akkrediteringsbesøg 

finder sted i efteråret 2023 

 

Krav om adgangsgivende kvotient på 6,0 

Aarhus Universitet indfører et fælles karakterkrav på 6,0 i kvote 1 på universitetets 

uddannelser med undtagelse af alle AU’s professionsbacheloruddannelser samt er-

hvervsøkonomiuddannelserne i Herning. Karakterkravet er meldt ind til Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet og forventes at blive indført fra 2021 på de tre fakulte-

ter Natural Sciences, Technical Sciences og Aarhus BSS. Karakterkravet vil træde i 

kraft i 2022 på Arts og Health. Forskellen skyldes, at der i dag er forskel på, om fakul-

teterne i forvejen har indført et karakterkrav. 

 

Ændring af censurform på Digital forretningsudvikling og Digital ledelse og orga-

nisering på ITKO 

Det afgående studienævn har ved skriftlig høring i januar godkendt, at ekstern censur 

flyttes fra Digital forretningsudvikling til Digital ledelse og organisering.  

 

Kandidat åbent hus i Aarhus 

Der afholdes informationsmøde om ITKO-uddannelsen for kommende studerende 

den 4. februar. Arrangementet foregår online. 

 

Møder med ITKO-studerende i Aarhus 

Der afholdes semestermøder med studerende årgang 2019 og 2020 samt studenter-

panelmøde den 5. februar. Møderne foregår online. 
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 Punkt 8. Orientering om sagsbehandling af dispensations- og meritan-

søgninger 

 Sagsbehandler Ditte Bak deltog under punktet. 

 

 Ditte Bak orienterede om, at studienævnene ved Aarhus BSS har tiltrådt en delega-

tionsskrivelse, der beskriver sagstyper og praksis for sager, der kan afgøres admini-

strativt. Delegationsskrivelsen tages op på møde i studienævnet en gang årligt, så do-

kumentet løbende kan blive opdateret.  

 

Dispensationsansøgninger, der ligger inden for delegationsskrivelsen, behandles ude-

lukkende af sagsbehandlerne i studieadministrationen. Dispensationsansøgninger, 

der ligger uden for delegationsskrivelsen, og som ikke har en klar og entydig præce-

dens, gennemgås på jævnlige møder med studienævnsformanden. Efter hvert møde 

sendes indstillinger til afgørelse til indsigelse ved studienævnets medlemmer.  

 

I visse tilfælde kan der være dispensationsansøgninger, der skal afgøres meget hur-

tigt, eksempelvis ved pludselig opstået sygdom. Hastesager afgøres alene af forman-

den for studienævnet i samråd med sagsbehandlerne, og afgørelserne sendes til ori-

entering til studienævnet.  
 

Der vil to gange årligt blive sendt en oversigt til studienævnets medlemmer over sa-

ger, der afgøres via delegation. 

 

Ansøgninger om merit sendes til faglig vurdering hos studieledere eller koordinato-

rer. 

 

 Punkt 9. Nyt fra studielederne 

 Studieleder Christian Waldstrøm orienterede om, at kommunikationsuddannelserne 

er under afvikling. I foråret 2021 er de sidste BAMMC-studerende i gang med bache-

lorprojektet og det obligatoriske fag Project Management, og de sidste MACC-stude-

rende skriver speciale. Der er kun få studerende, der mangler fag fra tidligere seme-

stre. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

Næste studienævnsmøde forventes afholdt i midten af marts. 

 
Mødet sluttede kl. 13.00. 

 

 

Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Lars Haahr    Hanne Falsig   

Formand    Referent  


