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Fraværende med afbud
Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut
Desuden deltog
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Punkt 1: Orientering om studienævnets arbejde v. Erik Støjer Madsen
Afgående studienævnsformand Erik Strøjer Madsen bød indledningsvist velkommen
til nye studenterrepræsentanter i studienævnet, hvorefter der fulgte en præsentationsrunde. Dernæst gav han en introduktion til studienævnets arbejde. Universitetsloven regulerer hvilke opgaver, der hører under studienævnet.

Punkt 2: Valg af formand
Lektor Lars Esbjerg, Institut for Virksomhedsledelse, blev valgt som formand for studienævnet.

Punkt 3: Valg af næstformand
Cand.merc.-studerende Kim Byrialsen Hovgaard blev valgt som næstformand for studienævnet.

Punkt 4: Indstilling af studieleder
Studienævnet indstillede lektor Lars Esbjerg som studieleder for alle bacheloruddannelser og alle kandidatuddannelser under studienævnet. Dekan Thomas Pallesen har
efter mødets afholdelse godkendt indstillingen og udpeget Lars Esbjerg for en periode
på 3 år.

Punkt 5: Meddelelser ved den afgående studienævnsformand
Prodekan Per Andersen har ønsket udarbejdelse af et budget for uddannelsernes ressourceforbrug/”økonomi”. Formålet er at få gennemsigtighed i ressourceforbruget,
således at det kan vurderes, om der kan benyttes andre undervisnings- og eksamensformer. Omkostningerne kan være svære at forudse, da det bl.a. afhænger af, hvem
der underviser på faget samt fagets holdstørrelse. Lars Esbjerg vil sammen med Anders Grosen og Christian Waldstrøm, der er HA-koordinatorer på hhv. Institut for
Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, udarbejde budgettet på HA, og linjekoordinatorerne udarbejder budget for hver cand.merc.-linje.

Punkt 6: Dispensationspraksis: Godkendelse af iværksætteri
Som bilag til punktet var der udsendt notat om godkendelse af iværksættere på Aarhus Universitet udarbejdet af AU Iværksættere og AU Elitesport i samarbejde med
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Uddannelsesstrategisk Sekretariat i AU Uddannelse og efterfølgende tiltrådt af Udvalget for Uddannelse.
Det foreslås i notatet, at det, jf. notatets rammer og procedurer, vurderes, om en studerende, som har søgt om dispensation, falder ind under reglerne for iværksætteri.
Først herefter træffer studienævnet beslutning om dispensation.
Der var i studienævnet enighed om, at notatet fint beskriver rammerne for iværksætteri. Studienævnet tilkendegav desuden, at det er hensigtsmæssigt, at der udvikles en
ensartet praksis på tværs af universitetet. Formanden foreslår, at de første sager behandles på studienævnsmøde og ikke som sædvanligt ved skriftlig behandling.

Punkt 7: Orientering om 5 års uddannelsesevaluering på HA, cand.merc.
og cand.merc.aud.
Forud for mødet var referat af 5 års evalueringsmøder på HA/cand.merc. og
cand.merc.aud. udsendt. Referaterne er udarbejdet på baggrund af et fælles evalueringsmøde på HA og cand.merc. og et evalueringsmøde på cand.merc.aud. Alle møder
er afholdt i november 2016.
Den afgående formand redegjorde for de fokuspunkter, som blev mere uddybende
behandlet på evalueringsmøderne. Herunder drop-out på HA-studiet samt forslag om
en lavere forskningsdækning på cand.merc.aud. (se punkt 11). Derudover blev der
fremsat forslag om, at cand.merc.aud.-studiet i fremtiden har undervisning på Fuglesangs Alle i stedet for i Universitetsparken. Det formodes at kunne højne tilfredsheden med studiemiljøet på studiet.
Formanden fremhæver, at det bl.a. blev nævnt, at eksamensafviklingen på HA-studiets 1. og 3. semester er meget presset, hvilket også er blevet diskuteret på HA-semestermøder. Det formodes, at den pressede eksamensperiode kan have en negativ virkning på drop-out-ratioen. De ordinære eksaminer ligger tidligt i januar, da eksamensopgaverne skal kunne nå at blive rettet inden tilmelding til reeksamen i starten af februar. Institut for Økonomi har tilbudt, at eksamensopgaven i Industriøkonomi og
strategi kan rettes over kun 3 uger, således at denne eksamen kan ligge senere i januar. Studenterrepræsentanterne foreslår, at enkelte eksaminer kan placeres allerede
i december, da undervisningen i flere fag afsluttes i uge 50. Nogle studerende vælger
at deltage i reeksamen i stedet for at tage den ordinære eksamen, hvilket medfører, at
det kan være svært at starte på et nyt semester, når man også har reeksamen i samme
periode.
Formanden planlægger at afholde møde med StudiePlan for at diskutere mulighederne for en mindre presset eksamensperiode. Studienævnet bakker op om en bedre
eksamensplanlægning. Formanden overvejer desuden mulighederne for at udvekslingsstuderende har mulighed for at tage reeksamen i deres hjemland og vil i den
sammenhæng mødes med BSS International.
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Studenterrepræsentanterne foreslår, at det overvejes at gennemføre fokusinterviews
af de studerende, der melder sig ud af studiet samt at der udbydes studiestartsteknik
som en del af uddannelsen. Det har vist sig, at der på HA-studiet ikke er det store
fremmøde til kurser inden for studiestartsteknik, mens der på andre uddannelser er
et stort fremmøde. Formanden vil diskutere forslagene med HA-koordinatorerne.
Formanden oplyser, at prodekanen ønsker et mere fagligt indhold i rusintroduktionen. Der var dog ikke stemning herfor i studienævnet, da formålet med rusintroduktionen bør være at blive integreret socialt på studiet, da det skaber et godt fundament
for trivsel og dermed et godt fundament for de studerendes indlæring. Desuden glemmer man som studerende mange af de praktiske oplysninger, som man får i rusintroduktionen, hvorfor man med fordel kan få disse oplysninger efter studiestart. Formanden vil arbejde for at få mere systematik og sammenhæng ind i rusintroduktionen og i generelt studieforberedende aktiviteter, herunder studieteknik.
Formanden vil løbende arbejde med handleplanen for uddannelsesevalueringerne i
studienævnet.

Punkt 8: Afskaffe mulighed for vejleders godkendelse af overskridelse af
sideantal til specialet
Som bilag til punktet var udsendt notat om gældende regel for vejleders mulighed for
at godkende overskridelse af sideantal til specialet.
Formanden præsenterede forslaget, som går på at afskaffe vejleders mulighed for at
godkende overskridelse af sideantal til specialet. Forslaget er begrundet i, at det er en
del af den akademiske øvelse, at den studerende er i stand til at organisere og tilpasse
sit arbejde til opgavens maksimale omfang. Således vil der gælde ens regler på
HA/BSc og cand.merc. Samtidig undgås, at der udvikler sig forskellig praksis for godkendelse af overskridelse.
Studienævnet vedtager forslaget.

Punkt 9: Forskningspraktik som del af praktikordning
Som bilag til punktet var udsendt forslag til nye retningslinjer i praktikordningen. Da
der på cand.merc.-studiet har været praksis for at give mulighed for at komme i
forskningspraktik, foreslår den afgående studienævnsformand således, at det i retningslinjerne præciseres, at forskningspraktik kan være en del af praktikordningen.
Instituttet vil udgøre ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
Derudover foreslås det, at det i retningslinjerne for praktik tydeliggøres, at det ikke er
en mulighed at komme i praktik i egen virksomhed.
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Begge ændringer blev vedtaget af studienævnet.

Punkt 10: Drøftelse af eksamensplanlægning
Som bilag til punktet var udsendt mail fra studenterrepræsentant angående mulighed
for bedre planlægning af eksaminer på HA-studiet.
Der henvises til punkt 5, hvor emnet blev diskuteret.

Punkt 11: Godkendelse af ny VIP/DVIP-ratio på cand.merc.aud.
Forud for mødet var udsendt forslag til nye grænseværdier for VIP/DVIP-ratio på
cand.merc.aud. udarbejdet af linjekoordinator på cand.merc.aud., Frank Thinggaard.
Det blev på det 5-årige evalueringsmøde på cand.merc.aud. diskuteret, hvorvidt det
er hensigtsmæssigt, at VIP/DVIP-ratioen på cand.merc.aud. er den samme som på
cand.merc. Det blev fremført, at da cand.merc.aud. er en professionsuddannelse, så
giver det rigtig god mening, at der er en større andel af eksterne undervisere, hvorfor
VIP/DVIP-ratioen bør afspejle dette. Dog blev det på evalueringsmødet understreget,
at uanset om underviser er ekstern, så ligger det faglige ansvar hos en intern VIP,
som således også har ansvaret for at sikre, at en tilknyttet DVIP kender fagets samlede læringsmål.
Studienævnet vedtog forslaget.
Den afgående studienævnsformand foreslog desuden, at man med samme begrundelse kan se på, om ITKO har den rette ratio. Formanden vil drøfte dette med
cand.merc.-koordinator på Institut for Virksomhedsledelse, Morten Rask, og linjekoordinator for ITKO, Sune Dueholm Müller.

Punkt 12: Diskussion: Begrænsning af dobbeltuddannelse
Som bilag til punktet var udsendt mail fra studenterrepræsentant angående konsekvenserne af det vedtagne forslag om begrænsning af dobbeltuddannelse. I januar
2017 opblødte man dog reglerne, således at personer, der allerede har en videregående uddannelse, fremover kan skifte spor og tage en ny uddannelse på samme eller
lavere niveau seks år efter, at de har afsluttet en videregående uddannelse.

Punkt 13: Diskussion: Karakterniveauet på HA
Forud for mødet var udsendt diskussionsoplæg om karakterniveauet på HA, som afledt af HA-konferencen i december 2016 var blevet udarbejdet af den afgående formand.
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Oplægget redegør for karaktergennemsnit, dumpeprocent og andel af studerende,
som har opnået karakteren 12, for alle obligatoriske fag på HA-studiet set over flere
eksamensterminer. Oplægget stiller følgende spørgsmål:
−

Hvad skyldes det lave niveau på HA?
o For ambitiøse læringsmål
o Undervisningsmetoden (de studerende fokuserer på de fag, som er
hårdere/sværere)
o For svære eksamensopgaver (er eksamensopgaven for svær i forhold
til de opstillede læringsmål). Dumpeprocenten er meget forskelligt set
over flere eksamensterminer.
o For uengagerede studerende (27 timers arbejdsuge)

Formålet med diskussionsoplægget er at skabe gennemsigtighed over karakterniveauet på HA-studiet, så undervisere på studiet er opmærksomme på niveauet og
derfor kan overveje, hvad der eventuelt kan gøres for at højne karakterniveauet. Karaktergivningen skal være absolut, dvs. bedømmelse af en studerendes præstation
skal ske på grundlag af de faglige læringsmål, i modsætning til relativ karaktergivning, hvorved der tilstræbes en bestemt fordeling af karaktererne. Karakterer er et incitament for de studerende, så hvis det er yderst svært at få karakteren 12, så kan det
medføre, at de studerende ikke føler, at der er et incitament til at gøre en ekstra indsats.
Det foreslås, at der skelnes mellem de fag, som ligger i starten af studiet, og fag, som
ligger senere i studiet. Indlæringsevnen formodes at være mindre på første år, så det
kan give mening, at man som studerende får højere karakterer senere i studiet. Studenterrepræsentanterne fremhæver, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem
undervisning og eksamensudprøvning, herunder er det for fag med øvelsesundervisning vigtigt, at der sker en koordinering mellem undervisere og instruktor, så det er
samme metode, der benyttes både på forelæsning og til øvelsestimer. Det foreslås
også, at det tydeliggøres, hvad det indebærer at være fagansvarlig for et fag. Studienævnet ønsker desuden at sammenholde undervisningsevaluering med de afgivne karakterer for uddannelserne.
Formanden vil følge op på ovenstående forslag med HA-koordinatorerne.

Punkt 14: Eventuelt
Referat/evaluering fra HA-konferencen blev efterspurgt. Det vil sammen med oplæg
og øvrigt materiale til konferencen blive sendt ud sammen med nærværende referat.
Der orienteres om, at der ønskes to nye fag på cand.merc.-linjen i Business Intelligence gældende for studiestart 2017. Begrundelse samt beskrivelse af fag sendes til
studienævnet i skriftlig høring.
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Anders Grosen påpegede hertil, at der også ønskes ændringer på cand.merc.-linjerne
Finance og Finance and International Business gældende for studiestart 2017. Disse
ændringer vil samtidig med ovenstående ændringer blive sendt til skriftlig høring i
studienævnet.
Christian Waldstrøm oplyser, at han ønsker, at studenterpanelet på HA igen kommer
op at køre med det formål at evaluere hvert semester. Formand og næstformand vil
kigge på dette.
Anders Grosen ønsker status for det ønskede ændrede forløb for bachelorafhandling.
Janne Højris Olesen vil undersøge status og vende tilbage.

Venlig hilsen

Lars Esbjerg
Formand for studienævnet
Referent
Charlotte Bak Svendsen
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