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Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS Studier
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS Studier
Punkt 1: Meddelelser
a) Praktik ændrer titel
Styrelsen har udtalt, at praktik for fremtiden skal hedde ”Projektorienteret forløb”. På
engelsk ”Project-based Internship”. Således vil det også være disse titler, som kommer på eksamensbeviset.
b) Orientering om skriftlig eksamen
Rekvirering af skriftlige eksamensopgaver
Prodekanen for Uddannelse har besluttet, at der fremover ved rekvirering af skriftlige
eksamensopgaver skal afleveres både en eksamensopgave til ordinær og reeksamen.
Dette gælder kun til de eksamener, hvor der på forhånd er en forventning om, at der
er behov for en reeksamen. Det ønskes at sikres, at en manglende opgave ikke er en
hindring for tidlig planlægning og afvikling af reeksamen og således, at der foreligger
en ekstra opgave til den ordinære eksamen, hvis der viser sig at være fejl i den oprindeligt eksamensopgave.
Anonymisering af studerende
Det daværende Fakultetsstudienævn (nu BSS Uddannelsesforum) besluttede d. 31.
marts 2016, ’at indføre anonyme eksamener, så snart det er forsvarligt muligt […].’ På
baggrund af denne beslutning indføres der for sommereksamen 2017 anonymisering
af den studerendes eksamensopgave ved alle relevante prøver. I besvarelserne angives der i sidehovedet løbenummer samt fagets titel. Der blev fra studentersiden
spurgt til, hvorfor der ønskes anonymisering. Der blev hertil svaret, at dette var af
hensyn til de studerendes retssikkerhed.
Aflevering af bilag ved skriftlig eksamen
Fra sommereksamen 2017 skal de studerende ved alle FLOWlock eksamener (eksamener uden hjælpemidler) bruge det indbyggede tegneredskab i programmet eller
webkameraet i deres pc, hvis de skal, ønsker eller må aflevere bilag. Det oplyses desuden, at ”baggrunden for beslutningen er, at tilbagemeldingerne på den pilottest, der
kørte i forbindelse med vintereksamenen, var overordentlig positiv”. Studienævnet
ønskede at sikre sig, at denne information kommer videre til underviserne, således at
det sikres, at der under eksamen er tid til at lave bilag. Studienævnet ønskede desuden, at det blev sikret, at der var teknisk backup undervejs i eksamen. BSS Studier
oplyser hertil, at der altid er teknisk backup til skriftlige stedprøver. Både studentersiden og VIP-siden udtrykte bekymring over, at studerende undervejs i eksamen skal
til at koncentrere sig om at tage billeder af bilag samt forundring over, at man vælger
at tage det indbyggede tegneredskab i brug uden at de studerende har haft mulighed
for at øve sig i løbet af undervisningen.
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Afleveringsfrister i Wiseflow
Studerende og undervisere skal være opmærksomme på, at aflevering af eksamensopgaver skal være afsluttet før afleveringstiden. Der er ikke længere noget “vindue” efter
fristen. Det gav senest anledning til misforståelser ved eksamen i Videnskabelig Metode. Studienævnet har ikke praksis for at give dispensation til studerende, som ikke
har fået afleveret deres besvarelse i tide. Studienævnet foreslår, at der skal gøres mere
for at oplyse studerende om, at vinduet lukker præcist – også for hjemmeopgaver, fx
ved at dette angives på eksamensopgaven. BSS Studier oplyser, at vejledningen for
nylig er blevet opdateret, så det fremgår mere tydeligt: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/digital-eksamen/vejledninger/ under WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow. Det kræver dog, at de studerende
orienterer sig på studieportalen inden eksamen. Det er institutterne, som udarbejder
eksamensopgaver, så en beslutning om fremtidigt at have en tekst herpå, skal kommunikeres til institutterne.
Studienævnsorganisering
Formanden har sammen med linjekoordinatorerne for cand.merc.aud., Frank Thinggaard og Anders Nørgaard Laursen, holdt afklarende møde med prodekanen for uddannelse omkring studienævnsophæng af cand.merc.aud., hvor ønsket om at fastholde cand.merc.aud. under Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi blev fremsat.
Formanden skal desuden sammen med bl.a. nuværende studienævnsformand for
ba.soc. og cand.soc, Charlotte Christiansen, holde møde om studienævnsophæng af
disse uddannelser. Hvis uddannelserne flyttes til Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi, kan de studerende få indflydelse på deres studie.
Studienævnet udtrykker enighed om, at det er yderst vigtigt, at en flytning af studienævnsophæng sker på et oplyst grundlag, hvor alle relevante har været inddraget.
Eventuelle flytninger skal ske med virkning fra valg i november 2017.
Vejledning til udarbejdelse af kursusbeskrivelse
Studienævnsformanden er ved at udarbejde en vejledning i, hvad en kursusbeskrivelse skal indeholde.

Punkt 2: Konvertering af credits til ECTS
Forud for mødet var fremsendt notat ang. Konvertering af lokale credits til ECTS i
forbindelse med forhåndsgodkendelse og meritoverførsel fra udenlandske institutioner udarbejdet af BSS Studier, International
Katrine Breum Rosenbeck fra BSS Studier, International, var inviteret til mødet og
redegjorde for forslaget om, hvordan konvertering af credits til ECTS skal håndteres.
Katrine oplyser, at det af hensyn til de studerende er vigtigt, at der sker en ensartet
håndtering, således at der gælder det samme for alle studerende fra år til år, men
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også på tværs af fakultetet. Det foreslås, at 30 ECTS svarer til et semesters arbejdsbyrde på det pågældende udvekslingssted, således at de studerende tager en normal
arbejdsbyrde. Dette princip er allerede gældende for HA- og cand.merc.-studiet. Konverteringen sker i BSS Studier, International, som inddrager det faglige miljø ved
tvivlstilfælde.
Studienævnet godkendte forslaget.
Derudover blev det diskuteret, hvordan det skal håndteres, hvis fagansvarlige vurderer, at der er et misforhold mellem den officielle belastning i ECTS og antal timer/arbejdsbelastning, dvs. i tilfælde hvor det vurderes, at den angivne ECTS-vægt er for
lav. Da der ikke kan ændres i fag, som allerede er angivet i ECTS, så er løsningen, at
det pågældende fag ikke bliver godkendt.

Punkt 3: Drøftelse af holdtimer i Marketing Management, HA/BSc
Forud for mødet var udsendt oplæg fra Kasper Laustsen.
Holdundervisningen i Marketing Management er casebaseret, og det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve i faget, at man har deltaget i gruppearbejdet, præsenteret en case samt opponeret på en anden casepræsentation på et acceptabelt niveau.
Kasper Laustsen gennemgik det udsendte oplæg og oplyste, at det i 2016 i et vist omfang kun var de studerende, som skulle fremlægge og opponere, der deltog i holdundervisningen. I 2017 er der derfor indført mødepligt således, at det nu er en forudsætning for at få sin deltagelse godkendt, at man har deltaget i 9 ud af 12 præsentationer.
Kasper Laustsen tilkendegav, at det var hans opfattelse, at holdundervisningen generelt set fortsat fungerer dårligt og stillede spørgsmål ved det hensigtsmæssige/rimelige i at have mødepligt på en universitetsuddannelse. Kasper Laustsen oplyste, at
holdundervisningen i organisationsadfærd fungerer langt bedre og opfordrede til at
de ansvarlige for Marketing Management lader sig inspirere heraf.
Formanden oplyste, at han har drøftet situationen med instituttet, der oplyser, at det
er instituttets vurdering, at holdundervisningen fungerer bedre i år end i 2017.
Formanden foreslog, at spørgsmålet tages op med de studerende på semestermødet.
Studienævnet tilsluttede sig formandens forslag.
Punkt 4: Orientering om midlertidig indskrivning på Summer University
Der var forud for mødet udsendt et notat om ”Adgang til Summer University mellem
bachelor og kandidat” samt uddrag af referat af møde i BSS Uddannelsesforum d. 29.
marts 2017. Formanden redegjorde for problemstillingen, der opstår, når studerende
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optages d. 1. juli med henblik på at tage Summer University fag. Da indskrivningstidspunktet er 1. juli, beregnes gennemførselstiden (22 måneder på et kandidatstudie) i forhold til de økonomiske sanktioner i studietidsmodellen allerede fra dette
tidspunkt. Det kan således medføre økonomiske konsekvenser, hvis de studerende
ikke afleverer speciale i første forsøg.
Fakultetsledelsen har besluttet, at den nuværende praksis fortsættes i sommeren
2017. Frem mod efteråret 2017 arbejdes der på en politisk løsning. Hvis det ikke er
muligt med en politisk løsning, skal det i løbet af efteråret 2017 vurderes, hvad den
fremtidige praksis skal være.
Der er ca. 20-25 studerende årligt, som bliver midlertidigt indskrevet på cand.merc.
Det foreslås, at man undersøger hvor mange af de studerende, der midlertidigt optages, der ikke bliver færdig på normeret tid, da man har en formodning for, at disse
studerende generelt bliver hurtigere færdig.

Punkt 5: Status på handleplaner – 5 årige uddannelsesevaluering
Forud for mødet var udsendt handleplan for HA/BSc og cand. merc. samt handleplan
for cand.merc.aud. Der skal afgives status til dekanatet på handleplanerne på den 1årige uddannelsesevaluering, der finder sted i august 2017.
Formanden gennemgik kort handleplanerne og oplyste, at arbejdet med opfølgning
herpå er godt i gang.
Vedrørende handleplan for HA og cand.merc., oplyste formanden ad punkt 9 ”drøftelse af hensigtsmæssigheden i profiler på HA/BSc”, at han har drøftet punktet med
prodekanen. Formanden understregede dog samtidig, at en eventuel beslutning om
en afvikling/tilpasning af profilstrukturen er et studienævnsanliggende, som bl.a. må
bero på en afklaring af, hvilken betydning de studerende tillægger muligheden for at
vælge en profil/specialisering.
Fra studenterside blev det tilkendegivet, at det varierer, hvilken vægt de studerende
lægger på muligheden for at vælge en profil. Det blev endvidere tilkendegivet, at der
blandt de studerende, hersker en vis frustration over, at man ikke kan få en profil,
hvis man tager på udveksling. Erik Strøjer Madsen foreslog dette problem afhjulpet
ved at oprette en yderligere profil med eksempelvis profilbetegnelsen ”International
Exchange”.
For så vidt angik handleplanens punkt 11 ”drøftelse af feed back-former” tilkendegav
formanden, at spørgsmålet allerede har været drøftet på HA-konferencen i december.
Formanden oplyste samtidig, at der også på fakultetsniveau arbejdes med at afklare
hvad ”feed back” og god feed back er.
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Anders Grosen oplyste, at CUL (Center for undervisning og læring) arbejder på en
rapport om feed back.

Punkt 6: Studiemiljøundersøgelse 2017
Forud for mødet var rapport med studiemiljøundersøgelse 2017 samt fortrolige kommentarer fra undersøgelsen (eftersendt i separat mail) fremsendt til studienævnet.
Indledningsvist foreslås det, at de data, som udsendes til studienævnet, er benchmarket med de øvrige uddannelser for BSS samt for forrige år. Dette ønske bringes videre.
Det fremgår af det udsendte, at de studerende ønsker bedre muligheder for studiepladser. Det fremføres, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der skal ske reservation af
lokaler fra kl. 0.00 samt at man ikke kan se hvilke lokaler, der er ledige. Desuden skal
de studerende være bedre til at afmelde de reservationer, som de alligevel ikke får
brug for, så der ikke står ledige lokaler. Det forventes, at de studerende vil få flere
mellemtimer, og dermed brug for endnu flere studiepladser, da ydertiderne i højere
grad skal udnyttes i fremtiden. Inger Mørch Hauge oplyser, at man allerede arbejder
på at få flere studiepladser i Herning.
De studerende foreslår, at man kører en kampagne, hvor man opfordrer til, at man
sagtens kan sidde flere ved et bord samt at et lokale i større udstrækning bør kunne
deles af flere studerende/grupper. Derudover kan bordene i S-bygningen også stilles,
så de ikke er så store.
Studienævnet udtrykker enighed om, at et særligt fokuspunkt er bedre udnyttelse af
de studiepladser/lokaler, som er tilgængelige. Som det fremføres fra VIP-siden, så
skal der også være fokus på, hvad forventningerne er til at få en studieplads, da det
ikke er muligt at etablere studiepladser for alle studerende. Hvor mange studerende
er der i forhold til antal studiepladser? Hvad kan man tilbyde den enkelte studerende?
Det forlyder dog også, at der allerede er et arbejde omkring studiepladser i gang på
fakultetsniveau.
Der er desuden kritik af, at de sociale aktiviteter på studiet helt fra rusintroduktionen
har for meget fokus på fest og knap så meget fokus på det faglige. Der er ikke et tilsvarende tilbud til de studerende, som ønsker at fokusere på fagligheden. Der er dog
linje-klubber på kandidatstudiet, hvor der er fokus på det faglige, men der er ikke de
tilsvarende mulighed på bachelor. Det fremføres, at en af grundene kan være, at der
er mange HA-studerende, der ønsker et studiejob, og som derfor ikke har den store
interesse for at være i en forening. Det oplyses, at foreningen Academic Business
Council, som er en studenterpolitisk forening, er fagligt baseret.
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Formanden ønsker også at have fokus på etablering af studiegrupper fra studiestart.
En studiegruppe kan lukke sig om sig selv, så hvis der er frafald i en gruppe, så kan
det være svært at komme ind i en ny gruppe eller få nye medlemmer til gruppen.

Punkt 7: Eventuelt
Der afholdes semestermøde for 5 og 6. semester den 10. maj. Kim Byrialsen Hovgaard oplyste, at 15 studerende har givet tilsagn om at deltage.

Venlig hilsen
Lars Esbjerg
Formand for studienævnet
Referenter
Janne Højris Olesen
Charlotte Bak Svendsen
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