
Studienævnet for Erhvervsøkonomi

Referat af møde nr. 5 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi.
Tid: tirsdag den 11. september 2018, kl. 8:15 til 10:00.
Sted: K101
Dagsorden
1) Meddelelser
 Fra formanden
o Dispensationspraksis – afleveringsfejl
o Vejledning om skriftlige opgaver
 Fra HA-studieleder
 Fra cand.merc.-studieleder
 Fra ABC
2) Studiestart – umiddelbare refleksioner
3) Drøftelse af hvad der er erhvervsøkonomiske kernefag
4) ECTS for sprog- og kulturfag
(Bilag: Eksempler på fag som hidtil er blevet godkendt)
5) Kandidatoptag ift. studerende uden retskrav
(Bilag: Notat om adgang til cand.merc. for PBA)
6) Godkendelse af Elitemodul i Digital Transformation
(Bilag: Elitemodul i digital transformation)
7) Drøftelse af praksis ved for sen aflevering af speciale
(Bilag: Forslag fra Møde 7, 2017)
8) Godkendelse af kursusbeskrivelse for speciale for CMA
(Bilag: Kursusbeskrivelse for speciale for CMA)
9) Eventuelt
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Til stede:
Lektor Lars Esbjerg, studienævnsformand og studieleder for cand.merc., Institut for
Virksomhedsledelse (MGMT)
Lektor Mogens Dilling-Hansen, studieleder for HA og studieleder for Erhvervsøkonomi med tilvalg og cand.soc., Institut for Økonomi (ECON)
Lektor Thomas Quistgaard Pedersen, ECON
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning
(BTECH)
Lektor Christian Waldstrøm, MGMT
Jacob Nielsen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Peter Vindbjerg Sørensen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Søren Elkjær Hansen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Alexander Estrup (repræsentant for soc.)
Fraværende med afbud:
Professor Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut
Cecilie Skjøde Knudsen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Desuden deltog:
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, Aarhus BSS Studier
Thue Winkler, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, Aarhus BSS Studier
Studieleder for cand.merc.aud. Frank Thinggaard, Institut for Økonomi
Punkt 1: Meddelelser
Dispensationspraksis – afleveringsfejl
Formanden orienterede om, at Styrelsen for forskning og uddannelse har præciseret,
at afgørelser vedr. afleveringsfejl, eksempelvis for sent upload i WISEflow, betragtes
som faktisk forvaltning. Derfor er det ikke studienævnet, der har kompetence til at
træffe afgørelser i sådanne sager, men administrationen. Det forventes dog at praksis
vil være den samme som hidtil.
Der var en kort heraf diskussion i studienævnet. Det blev påpeget, at det vil være en
fordel, hvis de studerende kunne få mulighed for at uploade flere gange i løbet af den
sidste halve time. Dette vil kunne mindske sager vedr. for sent upload. Næstformanden påpegede desuden, at studerende bruger tid fra den egentlige eksamenstid til at
uploade eksamensbesvarelsen, sådan var det ikke før digital eksamen. Formanden vil
bringe dette videre til administrationen.
Vejledning om skriftlige opgaver
Formanden orienterede om, at vejledningen til skriftlige opgaver, der var oppe på sidste studienævnsmøde, er blevet justeret. Vejledningerne vil blive uploaded på studieportalen.
Orientering ved studielederen for HA
Studielederen for HA orienterede om, at der den 12. september bliver afholdt evaluering af forårssemestrene. Det er med lidt forsinkelse i år.
Ved rusugen har man som noget nyt inddelt alle studerende i grupper. Der var kun
12, der ikke ønskede at være med i gruppedannelsen, hvilket er positivt.

Side 2/6


Side 3/6

Orientering ved studielederen for cand.merc.
Studielederen for cand.merc. orienterede om, at der som noget nyt laves et arrangement for de studerende på 1. semester, hvor de får information om de muligheder,
der er på 3. semester, herunder udveksling og praktik. Morten Rask, Thomas Quistgaard samt studievejledningen vil deltage. Derudover vil de enkelte linjer ligeledes
orientere om, hvilke muligheder der er for valgfag på 3. semester. Det har tidligere
været nødvendigt at aflyse valgfag, fordi de studerende ikke ved, hvilke fag der udbydes i efteråret og derfor allerede har truffet andre valg som eksempelvis Summer University, når tilmelding til valgfag i efterårssemestret begynder.
Derudover orienterede studielederen om, at der er optaget 915 studerende på
cand.merc., hvilket er en stigning. Nogle linjer er overfyldte, derfor overvejes om adgangsbegrænsning kan være en mulighed. Dette er også gældende for cand.merc.aud.
Orientering ved ABC
Næstformand Jacob Nielsen orienterede om, at ABC i modsætning til tidligere ikke
var rundt på de enkelte hold i rusugen for at orientere om ABC. Som noget nyt holdt
man et oplæg for alle i Nedre S. Dette formodes at være en væsentlig årsag til, at der
desværre ikke kommet særligt mange nye medlemmer. Studielederen for cand.merc.
vil snakke med Studenterlauget herom med henblik på at gå tilbage til den hidtidige
praksis igen.
Punkt 2. Studiestart – umiddelbare refleksioner
Studienævnet drøftede umiddelbare refleksioner på studiestarten og rusarrangementerne. Formanden orienterede om, at der i år var blevet lagt særlig vægt på teambuildning, hvilket har fået positive tilbagemeldinger. Dette var også opfattelsen i resten af studienævnet.
Formanden oplyste, at der havde været nogle beboerklager, dog var cand.merc.- eller
HA-studerende ikke involveret. Det er dog blevet indskærpet over for Studenterlauget, at de også skal huske at varsle om risiko for larm mv. i opgangene på den anden
side af Ringgaden.
På cand.merc.aud.-uddannelsen var der ikke lige så stor opbakning på 2. dagen af
rusarrangementet, som på 1. dagen. Det blev i den forbindelse påpeget, at det er en
god ide at gemme nogle af de interessante ting til 2. dagen.
Studielederne har senere på måneden møde med Studenterlauget, hvor de får indblik
i deres evalueringer og diskuterer erfaringerne med Rus- og Master-introduktionen.
Punkt 3. Drøftelse af hvad der er erhvervsøkonomiske kernefag
Prodekanen for uddannelse har noteret sig, at Studienævnet for Erhvervsøkonomi i
sine høringssvar omkring HA/cand.merc.(psyk.) og HA/cand.merc.(komm.) har udtrykt ønske om flere erhvervsøkonomiske kernefag. Prodekanen har på den baggrund
bedt studienævnet om et forslag til, hvilke erhvervsøkonomiske discipliner/fag der efter studienævnets opfattelse bør konstituere det erhvervsøkonomiske element i erhvervsøkonomiske kombinations-/ tværfaglige uddannelser.


Studienævnet diskuterede, hvilke erhvervsøkonomiske kerne fag der er væsentlige i
erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser. Der blev fremført forskellige forslag,
som at tage udgangspunkt i de fag, som der lægges vægt på ved optagelsen til
cand.merc. En andet forlag var at tage udgangspunkt i de erhvervsøkonomiske fag,
der er på HA(jur.)-uddannelsen. Dog med det opmærksomhedspunkt, at ikke alle fagene på denne uddannelse er på samme erhvervsøkonomiske niveau, som på HA-uddannelsen, bl.a. da HA(jur.) ikke har matematik.
Studienævnet opnåede enighed om, at udgangspunktet er, at alle obligatoriske fag på
HA-uddannelsen er erhvervsøkonomiske kernefag. Det er derfor vigtigt, at studerende på erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser får kendskab til alle disse
fagområder. Dog vil man ikke kunne forvente samme niveau som ved HA-studerende, hvilket bl.a. også er derfor, at de ikke vil være adgangsberettiget til cand.merc.
Formanden vil udarbejde udkast til svar til Prodekanen for uddannelse, som efterfølgende sendes ud til kommentering.
Punkt 4, ECTS for sprog- og kulturfag
Som bilag til punktet var der fremsendt eksempler på sprogfag, som tidligere er blevet godkendt. Studielederen for HA redegjorde for, at der har været praksis for at give
merit for 5 ECTS valgfag på baggrund af sprogfag. Han indstillede til, at praksis ændres således, at denne type fag ikke længere godkendes. Fag med et kulturelt indhold
kan modsat være relevant for studerende, der senere skal gøre karriere inden for erhvervsøkonomi, hvorfor de efter konkret vurdering vil kunne godkendes.
Der var opbakning hertil i studienævnet. Indstillingen blev således godkendt, hvorfor
der ikke længere gives merit for sproglige fag.
Punkt 5. Kandidatoptag ift. studerende uden retskrav
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget notat om adgang til cand.merc.
for professionsbachelorer.
Formanden fremlagde forslag om, at professionsbachelorer skal supplere uddannelsen med 30 ECTS HA-fag fra og med optaget i 2020. De konkrete fag afhænger af den
konkrete professionsbacheloruddannelse. Det er et forslag, hvor også dekanatet og
optag vil skulle høres. Derudover er det vigtigt, at der påbegyndes dialog med erhvervsakademierne.
Baggrunden for forslaget er, at der har været en stor vækst i antallet af studerende,
der optages på cand.merc. med en professionsbachelor som adgangsgivende eksamen. Antallet er og stabiliseret de sensete to år. Denne gruppe studerende har et lavere gennemsnit og en højere dumpeprocent end de resterende studerende. Dette er
særligt tydeligt i kvantitative fag.
Studienævnet diskuterede forslaget. Det blev bemærket, at det opleves, at der også er
studerende med en professionsbachelor som adgangsgivende eksamen, der har en høj
arbejdsindsats og som klarer sig rigtigt godt, særligt udenlandske studerende.
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Det blev dog også påpeget, at det er problematisk, at matematik B-niveau ikke indgår
som adgangskrav til professionsbacheloruddannelserne. På den måde er der studerende, der kan blive optaget på cand.merc. med matematik på c-niveau. Det er vigtigt,
at det faglige niveau på cand.merc. opretholdes.
Som et alternativ til forslaget blev det efterspurgt om valgfagene på professionsbacheloruddannelserne er blevet undersøgt. Der kan eventuelt stilles krav om, at de skal
tage bestemte valgfag for at kunne optages på cand.merc.
Formanden vil på baggrund af kommentarerne gennemgå de valgfag, der udbydes på
professionsbachelorerne og undersøge om det er muligt at skelne mellem nationaliteter i undersøgelsen af, hvordan professionsbachelorer klarer sig.
Punkt 6. Godkendelse af Elitemodul i Digital Transformation
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget forslag til kursusbeskrivelser for
elitemodulet i Digital Transformation, strukturforslag samt forslag til tekst til studieportalen.
Digital Transformation har tidligere været udbudt som et talentprogram på 40 ECTS
med obligatorisk studietur til USA. Der var dog ikke nok søgning hertil. Dette skyldes
bl.a., at de studerende har været bekymrede for arbejdsbelastningen i forbindelse
med de 10 ekstra ECTS, der var knyttet til talentprogrammet. Udenlandske studerende, som talentprogrammet har vist sig at tiltrække en del af, er desuden afhængige
af at have et studiejob for at kunne få SU og blive i Danmark. Ligeledes er programmet i konkurrence med praktikophold, hvorfor fagkoordinatoren gerne vil opprioriterer en styrkelse af virksomhedsdelen i programmet.
Digital Transformation ønskes nu at blive udbudt som et elitemodul på 30 ECTS bestående af tre moduler, hvor det tredje er inklusiv praktik. Der tilbydes stadig en studietur, men denne er frivillig.
Studienævnet godkendte Elitemodulet i Digital Transformation, som vil blive udbudt
i efterårssemestret 2019.
Punkt 7. Drøftelse af praksis ved for sen aflevering af speciale
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget forslag til ny procedure for ”ændret problemformulering” for specialet, der blev behandlet på møde i studienævnet i
december 2017.
Der er udfordringer med, at mange studerende ikke afleverer til afleveringsfristen for
1. forsøg. Formanden fremsatte derfor i december 2017 forslag om et tiltag for at få
flere studerende til at aflevere inden for afleveringsfristen for 1. forsøg. Hvis den studerende ikke afleverer speciale inden for afleveringsfristen eller dumper, skal den
studerende udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af vejlederen. Det er dog ikke ensartede procedurer ift. godkendelse af den
ændrede problemformulering, hvorfor formanden i december fremsatte forslag om
netop ensartet og strammere procedure. Forslaget blev dog ikke godkendt.
I sommeren 2018 var der igen en stor andel studerende, der ikke afleverede speciale
til afleveringsfristen for 1. forsøg. Studienævnet diskuterede derfor, hvorvidt det er
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muligt at tilføje som en del af læringsmålene, at den studerende skal kunne være i
stand til at løse problemstillingen inden for en afgrænset tidsperiode. Dette vil kunne
betyde, at studerende der afleverer for sent vil kunne risikere at få lavere karakterer.
Formanden orienterede om, at han tidligere er blevet oplyst om. at dette ikke er en
mulighed inden for de juridiske rammer. Han vil dog undersøge muligheder herfor
igen.
Punkt 8. Godkendelse af kursusbeskrivelse for speciale for CMA
Der var forud for mødet udsendt forslag til kursusbeskrivelse for specialet på
cand.merc.aud.
Studielederen for cand.merc.aud. oplyste, at der er taget udgangspunkt i kursusbeskrivelsen for speciale på cand.merc., men særligt ift. kvalifikationsbeskrivelsen og
læringsmålene er der nogle ændringer, således at kursusbeskrivelsen er mere præcis i
forhold til, hvordan bedømmelsen foretages på cand.merc.aud.
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen.
Punkt 9. Eventuelt
Det blev efterspurgt, hvor lang tid der går før, at studerende modtager deres eksamensbevis. Fristen for udstedelse af beviser er 2 måneder efter, at den studerende er
færdiguddannet. Dog fraregnes juli-måned i denne sammenhæng.
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