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Dagsorden 
 

1. Meddelelser 
 

2. Opdatering på coronasituationen 
 

- Summer University 
- Rusintroduktion 
- Efterårets undervisning i 2020 
 

3. Opfølgning på handleplaner for HA/merc og soc fra 2019 
Bilag 3.1: Handleplan for HA/merc 
Bilag 3.2: Handleplan for BA.soc./cand.soc. 
 

4. Studieintensitet 
Bilag 4.1: Sagsfremstilling om studieintensitet 
Bilag 4.2: Oversigt over data fra Uddannelseszoom og angivet arbejdsindsats fra 
undervisningsevalueringerne for E19 og F20. 

 
5. Eventuelt 
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Til stede:  
 
 
Studienævnsmedlemmer:  
 
Lektor Lars Esbjerg, formand og studieleder for cand.merc., Institut for Virksomhedsledelse, 
(MGMT)  
Lektor Mogens Dilling-Hansen, studieleder for HA/BSc/Soc, Institut for Økonomi (ECON)  
Lektor Christian Waldstrøm, MGMT  
Professor Thomas Quistgaard Pedersen, ECON  
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)  
Professor Inge Langhave, Juridisk Institut (JURA)  
Studenterrepræsentant og næstformand Louise Maria Thomsen  
Studenterrepræsentant Natascha Svarre Jacobsen  
Studenterrepræsentant Ali Hassan Taleb  
 
Observatører:  
 
Professor Frank Thinggaard, studieleder for cand.merc.aud., ECON  
Lektor Carsten Willemoes Jørgensen, studieleder for HA(jur.)/cand.merc.(jur.), JURA  
Studieadministrator Berit Hansen, ECON 
Studieadministrator Annia Hoffmeyer, ECON 
Studieadministrator Karina Rasmussen, ECON 
Studieadministrator Ann-Marie Gabel, ECON  
 
Sekretariatsbetjening:  
 
Studienævnssupporter, Christine Haahr Frederiksen, BSS Studier 
Studienævnssupporter, Anne Skov Anhøj, BSS Studier  
Studienævnssupporter, Thue Sebastian Winkler, BSS Studier  
 
Fraværende:  
 
Studenterrepræsentant Christian Juul 
Studenterrepræsentant Mette Stisen  
Studenterrepræsentant Adelina Gashi 
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Referat 
 
1. Meddelelser 
 
Fra formanden/studieleder på cand.merc.: 
 
Formand Lars Esbjerg meddelte, at optaget på cand.merc. var steget med ca. 100-200 nye 
studerende i forhold til 2019. Der var færre udenlandske optagne end normalt, men gene-
rel fremgang på de fleste linjer. 
 
Fra studieleder på HA/BSc/Soc: 
 
Studieleder Mogens Dilling-Hansen kunne ligeledes fortælle, at optaget på HA så ud til at 
stige. På grund af coronasituationen har man besluttet at øge optagelseskapaciteten med 
30 i Aarhus og 25 ekstra pladser i Herning. Der ville også være flere pladser på HA(jur.). 
 
2. Opdatering på coronasituationen 
 
Summer University 
 
Mogens Dilling-Hansen informerede studienævnet om, at tilmeldingerne til Summer Uni-
versity er overstået, og der optræder et klart mønster, da der som forventet er mange dan-
ske og få udenlandske deltagere. Dette gør sig både gældende for bachelor- og kandidatfa-
gene.  
 
Alle kurser afvikles online, blandt andet på baggrund af at flere af underviserne er uden-
landske, hvorfor det ikke kan forventes, at alle har mulighed for at rejse til Danmark 
grundet corona-restriktioner og krav om selvisolering. Undervisningen er i flere tilfælde 
også rykket til senere på dagen for at kunne passe ind i undervisernes tidszoner. Dette har 
ført til, at flere studerende har tilkendegivet, at de ikke har mulighed for at deltage allige-
vel, grundet arbejde, pasning af børn etc.  
 
Lars Esbjerg orienterede studienævnet om, at stort set alle hold er fyldte. Samtidig er et 
enkelt hold blevet aflyst grundet dødsfald i undervisers nærmeste familie. Det betyder, at 
der er udfordringer med at finde plads til de allerede tilmeldte studerende. Forventningen 
er dog, at der bliver flere pladser ledige på nogle af de andre hold i og med, at nogle stude-
rende afmelder sig grundet rykning af tidspunktet.  
 
Rusintroduktion  
 
Lars Esbjerg informerede om, at der er en løbende dialog med SL om hvordan rusintro-
duktionerne kan forløbe. SL afventer blandt andet, at der kommer retningslinjer fra myn-
dighederne. Da der stadig er begrænsninger for, hvor mange mennesker der må forsam-
les, er det ved at blive undersøgt, hvad der er af muligheder.  
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Prodekan Per Andersen har derudover indkaldt til et møde med alle studieledere og rus-
sekretærer. En af de muligheder, der drøftes, er om det er muligt at dele linjerne op, fx 2-
3 linjer, så man ikke kommer over 250-300 deltagere ad gangen, som derudover kan ind-
deles i fx 3 grupper. På denne måde, vil der også stadig kunne køres Case Competition. 
Som tingene ser ud nu vil der dog ikke være en samlet fest om aftenen.  
 
Efterårets undervisning 2020 
 
Lars Esbjerg har holdt møde med Per Andersen omkring efterårets undervisning, men der 
er ikke noget nyt at fortælle på denne side af sommerferien. Udgangspunktet for efter-
årets skemalægning er på nuværende tidspunkt, at de fleste fag i et vist omfang skal afhol-
des på campus, således at de bliver delvist on-site og delvist online. Derudover prioriteres 
særligt 1. semesterfagene, for at nye studerende bliver fortrolige med campus og det at 
læse på universitetet. Situationen afhænger derudover af hvordan og om coronasituatio-
nen udvikler sig yderligere. Mogens Dilling-Hansen understregede også, at planlægnin-
gen er foretaget ud fra, at afstandskravet på én meter ikke gør sig gældende til semestrets 
start.  
 
Derudover er det besluttet, at metodefagene på MGMT holdes online, og på ECON er ud-
gangspunktet, at hver linje har valgt et 10 ECTS-fag, som kommer til at foregå online, en-
ten helt eller delvist.  
 
Studienævnet drøftede hvordan underviserne bedst kan håndtere efterårssemestret. Der 
bør planlægges ud fra de retningslinjer, der kommer, og det der bliver besluttet, men un-
derviserne bør også være parate til at omstille sig, hvis der sker en forværring af corona-
situationen, herunder hvis studerende eller undervisere bliver smittet.  
 
Det blev også drøftet, om skriftlige on-site eksamener allerede bør omlægges til hjemme-
opgaver for at forberede de studerende bedst muligt. Lars Esbjerg vil drøfte spørgsmålet i 
beredskabsgruppen. Der blev også spurgt ind til, om en underviser allerede nu kan be-
slutte at afholde sit fag helt online, også selvom der senere måtte blive mulighed for at af-
holde faget fysisk. Det ville man også undersøge, men forventningen var, at man skulle 
planlægge efter de gældende retningslinjer med udgangspunkt i undervisning på campus i 
størst muligt omfang. 
 
CUL forventes at afholde webinarer eller lignende i august, for at underviserne bliver støt-
tet bedst muligt i online eller delvist online undervisning. 
 
Kursusevalueringer foråret 2020 
 
Lars Esbjerg orienterede studienævnet om kursusevalueringerne for foråret 2020. Evalu-
eringerne ser fornuftige ud, hvilket skal ses i lyset af, at de fleste studerende har haft en 
anerkendelse af, at underviserne har gjort hvad de kunne i en speciel og udfordrende tid.  
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Svarprocenterne har tidligere ligget omkring 40 procent, mens svarprocenterne for for-
årets evalueringer har haft en lavere svarprocent på ca. 21-22 procent. Fra de studerendes 
side er der en bekymring over, at der er nogle studerende, der melder tilbage, at der ikke 
har været tilstrækkelig undervisning. Nogle har oplevelsen af, at undervisere har erstattet 
en to timers forelæsning med 40 minutters undervisning, hvilket de studerende ikke fin-
der tilfredsstillende. De studerende ønsker derfor, at der til efteråret skal sikres, at der er 
kvalitet i undervisningen, samt at de studerende ikke får unødvendig kort undervisning 
som substitut. I studienævnet er der enighed om, at de studerende skal have et tilfreds-
stillende læringsudbytte, og studenterrepræsentanterne opfordres derfor til at tage fat i 
enten studieledere eller andre medlemmer af studienævnet, hvis der opleves udfordrin-
ger. Det understreges dog også af flere undervisere, at det er svært at undervise samme tid 
1:1, da diskussioner og spørgsmål ikke fylder lige så meget i onlineundervisning, som det 
gør fysisk. De studerende understregede, at der bør forventes samme kvalitet og mål for 
læring, således at de studerende er lige så godt rustet til at gå til eksamen som de ville 
være ved fysisk undervisning, men der er forståelse for, hvis undervisningsgangene ikke 
er nøjagtig lige lange som vanligt. Studienævnet finder, at det skal sikres at især de svage-
ste studerende ikke tabes på gulvet. 
 
Frank Thinggaard informerede om, at man på AUD kan se, at flere af de eksterne undervi-
sere, som de studerende normalvis er rigtig glade for, har været særligt udfordrede. Dette 
kan muligvis hænge sammen med, at de også har været i en presset situation i deres job. 
De eksterne undervisere er blevet tilbudt hjælp, men flere, fx revisorer, har haft så travlt, 
at det har været svært at opretholde et tilfredsstillende niveau af undervisning. Studie-
nævnet indskærpede i forlængelse heraf, at også eksterne undervisere må være indstillede 
på ændringer, hvilket bør kunne imødegås i langt de fleste tilfælde.  
 
 
3. Opfølgning på handleplaner for HA/merc og soc fra 2019 
 
Som bilag til punktet havde studienævnet fået genfremsendt handleplanerne for hhv. 
HA/merc og BA.soc./cand.soc., der blev til på baggrund af de årlige statusmøder sidste år. 
 
Formand Lars Esbjerg indledte med at gennemgå punkterne på handleplanen for 
HA/cand.merc. Her bemærkede han, at punkt 1 – der omhandlede en evaluering af de 
deltagende virksomheder i forbindelse med projektorienteret forløb – ligger på prodeka-
nen for uddannelses bord, men at det vist var druknet i håndteringen af coronakrisen.  
 
Ved punkt 2 skulle der foretages en analyse af de studerendes brug af Summer University, 
hvilket man var i gang med. På den baggrund havde studienævnet tidligere besluttet, at 
studerende på cand.merc. ikke kunne tage Summer University-fag mellem deres bache-
lor- og kandidatuddannelser. Dette skyldtes dels, at fagene var tænkt ind i en progressi-
onsrækkefølge, hvor de skulle ækvivalere valgfag på 3. semester af cand.merc., og dels at 
mange studerende erfaringsmæssigt fortryder det efterfølgende, da de så ikke har de 
ECTS til rådighed på deres 3. semester. 
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Studieleder for HA/BSc/Soc, Mogens Dilling-Hansen, fortsatte med gennemgangen og 
bemærkede, at punkt 3 omkring VIP-dækningen for uddannelserne i Herning var svær at 
se en oplagt løsning på.  
 
Derudover kommenterede han på punkterne omkring øget opmærksomhed på matema-
tikundervisningen, der gik igen i begge handleplaner. Der var flere interessante tiltag i 
gang her, men i forbindelse med de årlige statusmøder var der blevet diskuteret et ekspe-
riment med særlig intensiv undervisning for tilfældigt udvalgte grupper, hvilket man 
havde besluttet sig for ikke at gennemføre alligevel. 
 
Mogens Dilling-Hansen nævnte derudover, at de resterende punkter vil indgå i de selv-
evalueringsrapporter, der skulle bruges til efterårets store uddannelsesevalueringer af 
hhv. HA/merc og BA.soc./cand.soc. 
 
4. Studieintensitet 
 
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling, der opfordrede 
nævnet til at diskutere resultaterne af scoren for studieintensitet, der som noget nyt ind-
går i uddannelseskvalitetsprocesserne på AU. Her havde resultaterne for hhv. HA/BSc i 
Aarhus og cand.merc.aud. ligget i det gule område, der kræver opfølgning. Data hertil op-
dateres hvert 2. år og hentes fra det nationale Uddannelseszoom. I tillæg havde studie-
nævnet modtaget en oversigt over de studerendes svar på spørgsmålet om, hvor mange 
timer de i gennemsnit havde brugt på de enkelte obligatoriske fag. Data hertil var hentet 
fra de almindelige undervisningsevalueringer. 
 
Formand Lars Esbjerg introducerede punktet og bemærkede, at de studerende i de en-
kelte undervisningsevalueringer havde indikeret, at de brugte en del mindre tid på studi-
erne end de samlede tal fra Uddannelseszoom. Hvis det stod til troende, så var der en ud-
fordring på blandt andet HA, men at studenterrepræsentanterne måske kunne hjælpe 
med at afklare, om det var tallene fra Uddannelseszoom eller de interne evalueringer på 
BSS, der var mest retvisende. 
 
Næstformand og studenterrepræsentant Louise Thomsen svarede, at arbejdsbelastningen 
svinger meget fra uge til uge, og det derfor kan være svært at angive som studerende, og 
svaret derfor også kan afhænge af, hvornår de studerende var blevet spurgt. Derudover 
var der også det forhold, at de studerende tit arbejdede meget hårdt op til eksamen, hvil-
ket derfor ville udjævne en lavere aktivitet i løbet af semestret i et vist omfang.  
 
Flere VIP-medlemmer kommenterede, at det var uheldigt i forhold til de pædagogiske de-
sign for kurserne, hvis de studerende ikke deltog som forventet i løbet af semestret. Der-
udover var man også skeptisk over for, om intens eksamensforberedelse kunne opveje et 
helt semester med lavere arbejdsindsats end forventet. På den baggrund nævnte flere 
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medlemmer, at det kunne være relevant at skrue op for de faglige krav i løbet af undervis-
ningen. 
 
Studenterrepræsentanterne bemærkede, at de studerendes studiejobs også var en faktor i 
fordelingen af de studerendes arbejdsindsats over semestret. Mange studerende oplever 
det som en nødvendighed at have en høj grad af relevant erhvervsarbejde ved siden af stu-
dierne, hvis de skal være attraktive for potentielle arbejdsgivere efter endt uddannelse. At 
hæve de faglige krav i løbet af semestret kan derfor føre til, at de studerende bliver udsat 
for et krydspres mellem universitetet og deres arbejdsgivere. 
 
Her svarede flere VIP-medlemmer, at man kan gå i dialog med aftagerne via aftagerpane-
let og se, om man kan forventningsafstemme bedre i forhold til de studerendes mulighed 
for at deltage i erhvervsarbejde ved siden af studierne. Man så det dog stadig som fagligt 
problematisk, hvis de studerende kunne klare sig godt til eksamen bare ved grundig eksa-
mensforberedelse og uden at have deltaget i undervisningen i tilstrækkelig grad. 
 
Formand Lars Esbjerg takkede for diskussionen og konkluderede, at dette var et emne, 
der var værd at tage op igen senere. 
 
5.  Eventuelt 
 
Studieleder for cand.merc.aud, Frank Thinggaard, spurgte til, om det passede, at man 
havde sænket adgangskravet for kvote 1-ansøgere fra 7 til 6 på BSS. 
 
Studieleder for HA/BSc/Soc, Mogens Dilling-Hansen, svarede, at det var rigtigt, at man 
generelt havde sænket kravet til 6 i år, hvilket kunne give bekymring for kvaliteten af de 
optagne studerende, når der samtidig blev oprettet flere pladser på uddannelserne. Dog 
var den nuværende adgangskvotient på uddannelserne i Aarhus så høj, så den næppe ville 
komme ned på 6. 
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