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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
Lektor Thomas Quistgaard Pedersen, ECON
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)
Studenterrepræsentant Alexander Estrup, næstformand
Studenterrepræsentant Helle Yde
Deltog som observatører:
Professor Frank Thinggaard, studieleder for cand.merc.aud., ECON
Lektor Carsten Willemoes-Jørgensen, studieleder for HA(jur.) og cand.merc.(jur.), Juridisk Institut (JURA)
Studieadministrator Ann-Marie Gabel, ECON
Sekretariatsbetjening:
AC-fuldmægtig Anne Skov Anhøj, SNUK, BSS Studier
AC-fuldmægtig Thue Sebastian Winkler, SNUK, BSS Studier (referent)

Fraværende med afbud:
Professor Inge Langhave, JURA



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITET

Side 3/7

Referat
1. Meddelelser
Fra formanden
Akkrediteringsarrangement om studentercentreret læring
Formand Lars Esbjerg fortalte, at han havde deltaget i et arrangement om studentercentreret læring, som forventes at blive et tema i næste akkrediteringsrunde. Der
havde været nogen diskussion om begrebet, og hvordan det præcist skulle forstås,
hvor det undervejs blandet andet blev forslået at omdøbe det til studentercentreret
didaktik i stedet. Derudover fortalte han, at der også var fokus på såkaldt assurance of
learning, som der vil blive afholdt seminar om i regi af AACSB i Budapest senere på
året.
Institutseminar om uddannelse og skriftlighed på Institut for Virksomhedsledelse
På Institut for Virksomhedsledelse vil der blive afholdt institutseminar om uddannelse, hvor der vil være særligt fokus på at diskutere udvikling af relevante skriftlige
kompetencer blandt de studerende.
Universitetsvalget
Formanden mindede alle om, at universitetsvalget er på vej, og at de studerende
skulle huske at få opstillingslisterne på plads.
Tværfaglighed på BSS og fremtidens HA/cand.merc.
Lars Esbjerg fortalte, at dekanatet har sat gang i en proces om udvikling af HA- og
cand.merc.-uddannelserne, hvor man ønsker større fagligt samarbejde mellem Erhvervsøkonomi, Psykologi og Statskundskab. Det har resulteret i nogle konkrete delmål, der blandt andet involverer udbud af fagpakker fra Psykologi og Statskundskab
på 5. semester af HA-uddannelsen, samt planer om tværfagligt samarbejde omkring
cand.merc.-linjen i Strategy, Organisation and Leadership. Derudover ønsker man
også at kigge på det samlede udbud af HA-valgfag og antallet af cand.merc.-linjer. Det
er planen, at fagpakkerne til HA 5. semester skal behandles på næste studienævnsmøde i november.
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Studienævnet efterspurgte mere information omkring planerne og spurgte til, hvorledes de allerede eksisterende tværfaglige uddannelser i Erhvervsøkonomi med tilvalg
og cand.soc. indgik i overvejelserne.
Studieleder for HA/BSc/Soc, Mogens Dilling-Hansen, fortalte, at han havde været i
dialog med Psykologi om at øge antallet af pladser fra 7 til 12 på bachelortilvalgsuddannelsen i Psykologi for Erhvervsøkonomer, således at det tværfaglige samarbejde
øges ad den vej.
Derudover sagde Mogens Dilling-Hansen også, at han håbede, at studenterrepræsentanterne alle ville være til stede, når studienævnet nåede til at debattere planerne for
det samlede udbud af valgfag på HA 5. semester, da deres stemme var vigtig i de strategiske overvejelser herom.
Lars Esbjerg bemærkede, at studienævnets rolle i første omgang var at sikre den faglige relevans af valgfagspakkerne til HA 5. semester for både studerende og aftagere.
Erfaringen med de tidligere profiler på HA-uddannelsen gjorde dog, at man var bekymret for studenterefterspørgslen efter denne type faste valgfagspakker. Derudover
afventede man flere møder på tværs af fakultetet, og man ville naturligvis holde studienævnet opdateret i takt med at planerne blev yderligere udviklet.
2. Adgang til undervisningsevalueringsdata
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling, en oversigt
over de personer, der i øjeblikket har adgang til kursusevalueringer samt en beskrivelse af undervisningsevalueringspraksis på tværs af BSS.
Formand Lars Esbjerg indledte med at sige, at studienævnet var blevet bedt om at
tage stilling til hvem der skulle have adgang til evalueringsdata for det erhvervsøkonomiske studienævn, og derudover tage den eksisterende procedure for håndteringen
til efterretning.
Studienævnet diskuterede herefter de forskellige institutters praksis for opfølgning på
evalueringerne. På MGMT læste uddannelseskoordinatorerne, der også har titel af viceinstitutledere, evalueringerne igennem og tilbød sparring til de fagansvarlige. På
ECON var der dels faglig sparring fra uddannelseskoordinatorerne, men derudover
var instituttets sektionsledere også involveret i det omfang evalueringerne gav anledning til inddragelse af ledere med personaleansvar.
Uddannelseskoordinator på ECON, Thomas Quistgaard, bemærkede i den sammenhæng, at uddannelseskoordinatorerne derfor kunne have behov for at dele de enkelte
evalueringer med sektionslederen, da de ikke har adgang til evalueringsdata. I den
nuværende beskrivelse af praksis var der dog kun nævnt, at de summariske rapporter
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kunne deles med leder med personale ansvar, og han mente, at der derfor kunne være
behov for en justering i beskrivelsen.
Derudover bemærkede studienævnet, at Uddannelseschef på BTECH, Jan Laursen,
var fraværende fra listen, selvom han er nævnt i procedurebeskrivelsen.
Lars Esbjerg sammenfattede punktet og konstaterede, at studienævnet kunne godkende listen under forudsætning af tilføjelsen af Jan Laursen, og at man ville kigge på
procedurebeskrivelsen igen for at tage hensyn til Institut for Økonomis organisering
af arbejdet mellem uddannelseskoordinatorer og sektionsledere.
3. Opfølgning på undervisningsevalueringer for foråret 2019
Som opfølgning på sidste studienævnsmøde redegjorde de enkelte studieledere og uddannelseskoordinatorer for dialogen med de fagansvarlige, hvis kurser havde modtaget evalueringer med udbyttescore på under 3.2.
Af hensyn til de potentielt personfølsomme oplysninger involveret blev punktet behandlet for lukkede døre, hvorfor der ikke gengives yderligere af diskussionen i dette
referat.
4. Suppleringsforløb for akademiøkonomer (nyt top-up-forløb)
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling og en oversigt
over et nyt foreslået suppleringsforløb for ansøgere med en to-årig akademiøkonomuddannelse, der efterfølgende ønsker at færdiggøre en HA eller BSc-uddannelse.
I det nye forløb foreslås meritvurderingen ændret, således at der gives merit for 60
ECTS, og de studerende efterfølgende skal bestå et 120 ECTS-program før HA-titlen
opnås. I det gamle top-up-forløb var meritvurderingen 90 ECTS efterfulgt af et 90
ECTS-program med udvalgte HA-fag. De foreslåede ændringer kommer på baggrund
af undersøgelser, der viser, at studerende på cand.merc. med en baggrund som topup-studerende klarer sig relativt set dårligere end andre cand.merc.-studerende.
Formand Lars Esbjerg opridsede kort de igangværende samtaler om skærpede adgangskrav til cand.merc. for professionsbachelorer fra erhvervsakademierne, og Mogens Dilling-Hansen nævnte, at de foreslåede ændringer i suppleringsforløbet for akademiøkonomerne skulle ses i den sammenhæng også, således at man altså stillede højere faglige krav for begge de to grupper af ansøgere fra erhvervsakademierne.
Studieleder Frank Thinggaard spurgte til, hvad ændringerne kan komme til at betyde
for ansøgertallet.
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Lars Esbjerg svarede, at man godt kunne risikere, at de studerende foretrak at blive
på erhvervsakademierne for at få en professionsbacheloroverbygning i stedet, men at
det ville betyde højere faglighed for de ansøgere, der søgte ind på det nye meritforløb.
Lars Esbjerg forklarede herefter, at man havde tilstræbt at styrke særligt de kvantitative dimensioner af suppleringsforløbet, og derudover at gøre det mere enkelt og sammenhængende.
Thomas Quistgaard bemærkede, at det ikke var helt hensigtsmæssigt, at Kvantitativ
metode og Finansiering lå på samme semester, da undervisningen i Finansiering delvist byggede på Kvantitativ metode.
Studienævnet godkendte herefter forløbet under forudsætning af, at det ville blive undersøgt om Kvantitativ metode og Operations Management kunne bytte plads i programmet.
5. Ny cand.merc.-linje i Commercial and Retail Management
Studienævnet havde som bilag modtaget en oversigt over den nye cand.merc.-linje i
Commercial and Retail Management, kommentarer fra den linjeansvarlige samt fagbeskrivelser.
Lars Esbjerg fortalte, at der stadig blev arbejdet på beskrivelserne, hvorfor det fremsendte var det foreløbige udkast. Derudover fortalte han, at der havde været et ønske
fra samarbejdsparterne i erhvervslivet om at gøre projektorienteret forløb obligatorisk, men man var dog landet på en model, hvor det var anbefalet men frivilligt. Der
var stadig stor opbakning og interesse fra samarbejdspartnerne, og man var så småt
begyndt på markedsføringen af linjen.
Studienævnet udtrykte bekymring for antallet af fag og dermed antallet af eksaminer
på 2. semester, hvor der var foreslået seks 5 ECTS-fag. Det blev bemærket, at det var
svært at vurdere de studerendes belastning, når der endnu ikke var angivet prøveformer, men erfaringerne med mange mindre fag var, at det ofte betød en ujævn fordeling af arbejdspresset for de studerende og forsinkelser på grund af udskydelse af eksamen.
Studienævnet diskuterede herefter, om det mon var muligt at sammenlægge flere af
fagene, således at det faglige indhold blev bevaret, men udprøvningen blev samlet i
færre eksaminer.
Formand Lars Esbjerg opsummerede ved at sige, at man ville tage den feedback med
tilbage til den linjeansvarlige, og derefter tage det op igen i studienævnet.
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6. Evaluering af rusforløb for sommer 2019
Formand Lars Esbjerg fortalte, at man havde afholdt evalueringsmøder med Studenterlauget (SL) om hhv. bachelor- og masterintroforløbene.
Lars Esbjerg og studieleder for HA/BSc/Soc, Mogens Dilling Hansen, kommenterede,
at møderne havde været lidt forskellige, og dialogen havde været lidt nemmere med
holdet bag masterforløbet. Det var ikke et udtryk for, at man generelt havde været
utilfreds med SL, men man savnede dog lidt mere data og evalueringskommentarer
fra de studerende for bedre at kunne vurdere forløbene samlet set.
Mogens Dilling-Hansen bemærkede, at man overvejer, hvorvidt man til næste år skal
tage mere hensyn til forskellene mellem HA, HA(jur.) og Erhvervsøkonomi med tilvalg i introforløbene. Derudover havde studerende på BA-tilvalget i Erhvervsøkonomi
udtrykt ønske om større inddragelse i de sociale arrangementer, hvilket man også
ville prøve at imødekomme fremadrettet.
Lars Esbjerg nævnte, at der havde været lidt udfordringer omkring forløbene på MA i
Corporate Communication, som der skulle kigges på, og derudover var der også en
case competition, der kunne forbedres. Det var heller ikke optimalt, at der lå eksaminer oveni rusugen, men ellers havde største negative evalueringspunkt været varmen,
hvilket dog var svært for studienævnet at gøre meget ved.
7. Eventuelt
Der var intet til eventuelt og mødet afsluttedes kl. 10.05.
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