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1)

Meddelelser

2)

Orientering om ny studienævnsstruktur

3)

Indstilling af studieleder for cand.merc.aud.

4)

Indstilling af studieleder for cand.it. - ITKO

5)

Orientering om forhåndsgodkendelse af merit i forbindelse med
udveksling, HA og CM

6)

Godkendelse af ny fagstruktur på cand.merc.-linjer gældende fra
optag 2018:
− Innovation Management and Business Development
− Information Management

7)

Godkendelse af vejledning til udarbejdelse af kursusbeskrivelser

8)

Godkendelse af kursusbeskrivelser for bachelorprojekt og speciale

9)

Godkendelse af ny cand.merc.-linje –
foreløbig linjebetegnelse: Strategic Communication

10)

Sagsbehandling:
− Godkendelse af fælles principper for barsel
− Godkendelse af fælles praksis for særlige vilkår til eksamen
grundet amning

Aarhus Universitet

Direkte tlf.: 87152164
E-mail: chs@au.dk
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11)

Godkendelse af indstilling til fælles årshjul for studienævnene ved
Aarhus BSS

12)

Drøftelse af nye principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS

13)

Godkendelse af ændring af eksamensform på HA-fagene:
− Økonomistyring/Management Accounting
− Videnskabelig metode/Philosophy of Science

14)

Eventuelt

Til stede
Lektor Lars Esbjerg, Institut for Virksomhedsledelse
Lektor Erik Strøjer Madsen, Institut for Økonomi
Lektor Christian Waldstrøm, Institut for Virksomhedsledelse
Lektor Lars Relund Nielsen, Institut for Økonomi
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning
Cand.merc.-studerende Kim Byrialsen Hovgaard
HA-studerende Amanda Frimer-Larsen Andersen
HA-studerende Nina Volmar
Fraværende med afbud
Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut
HA-studerende Jacob Nielsen
Cand.merc.-studerende Søren Grud Jakobsen
HA-studerende Freja Cordth Hansen
Desuden deltog
Professor Frank Thinggaard, Institut for Økonomi (frem til punkt 3)
Lektor Sune Dueholm Müller, Institut for Virksomhedsledelse (frem til punkt 3)
Lektor Morten Rask, Institut for Virksomhedsledelse (punkt 9)
Lektor Sophie Esmann Andersen, Institut for Virksomhedsledelse (punkt 9)
Lektor Mogens Dilling-Hansen, Institut for Økonomi
Professor Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS Studier
Punkt 1: Meddelelser
Formanden bød indledningsvis velkommen til nye medlem af studienævnet, Lars Relund Nielsen, Institut for Økonomi. Han træder i stedet for Anders Grosen.
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a) EQUIS
EQUIS Peer Review Team besøgte Aarhus BSS fra d. 19. til d. 21. september 2017.
Aarhus BSS har søgt om en fuld EQUIS-akkreditering. Det forventes, at EQUIS Accreditation Board ved udgangen af året træffer beslutning, om der kan gives en fuld
akkreditering.
b) Bedømmelsesfrist for specialer
Der er ved at blive besluttet fælles regler for bedømmelsesfrist på specialer. Prodekanen for uddannelse vil snarest melde disse regler ud.
c) Orientering om principper for eksamensplanlægning
Fakultetsledelsen vedtog på sit møde den 6. juni 2017 nye principper for eksamensplanlægning ved Aarhus BSS. Principperne vil snarest være at finde på studie- og
medarbejderportalerne. Principperne medfører ikke væsentlige ændringer på HA- og
cand.merc.-studierne, udover at det i ekstraordinære tilfælde er muligt også at afvikle
skriftlige eksaminer om søndagen. Formanden oplyste i denne sammenhæng, at HAeksaminerne på 1. semester nu er placeret mere spredt, således er der 4 dage imellem
alle eksaminer.
d) Orientering om udkast til Principper for studiestart ved Aarhus BSS
Udkastet til principper indeholder ift. tidligere retningslinjer pointeringen af:
1) at Aarhus BSS alene er ansvarlig for de faglige aktiviteter, med studielederen
som ansvarlig for den faglige introduktion på de enkelte uddannelser
2) at alkohol ikke hører sammen med en faglig studiestart (og derfor på tværs af
AU er forbudt før kl. 16)
3) at studiestartsaktiviteter i Aarhus BSS’ forvaltede bygninger skal afsluttes senest kl. 23.00 med undtagelse af én aften, hvor der tillades en studiestartsfest
med afslutning senest kl. 02.00
Formanden gav sin støtte til udkastet, som drøftes med henblik på vedtagelse på fakultetsledelsesmøde d. 10. oktober.
Det blev desuden besluttet, at studienævnet sætter studiestart på dagsorden på det
kommende møde.

Punkt 2: Orientering om ny studienævnsstruktur
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt notat om ny studienævnsstruktur ved Aarhus BSS samt oversigt om ny struktur.
Forslag om ny studienævnsstruktur ved Aarhus BSS er nu godkendt. Følgende er blevet besluttet:
1) BA.soc. og cand.soc. flyttes fra Fagstudienævnet for Økonomi til Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi pr. 1. februar 2018.
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2) Cand.it. - ITKO flyttes pr. 1. februar 2018 fra Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi til Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation, som ændrer navn
til Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT.
3) Der etableres en studielederfunktion for cand.it. – ITKO
4) Der etableres en studielederfunktion for cand.merc.aud.
5) Studielederfunktionen for HA og cand.merc. opsplittes ikke
Prodekanen har derfor bedt studienævnsformanden om hurtigst muligt at indstille
VIP’ere til posten som studieleder for hhv. cand.it. – ITKO og cand.merc.aud.

Punkt 3: Indstilling af studieleder for cand.merc.aud.
Studienævnet besluttede at indstille Frank Thinggaard, Institut for Økonomi, til posten som studieleder for cand.merc.aud. (fra 1. oktober 2017). Dekanen har godkendt
indstillingen.

Punkt 4: Indstilling af studieleder for cand.it. - ITKO
Studienævnet besluttede at indstille Sune Dueholm Müller, Institut for Virksomhedsledelse, til posten som studieleder for cand.it. – ITKO (fra 1. oktober 2017). Dekanen
har godkendt indstillingen.

Punkt 5: Orientering om forhåndsgodkendelse af merit i forbindelse med
udveksling, HA og CM
Forud for mødets afholdelse var udsendt procedurebeskrivelse for forhåndsgodkendelse af merit i forbindelse med udveksling, HA og CM, udarbejdet af BSS Studier.
Formanden gennemgik kort de væsentligste punkter i skrivelsen:
− På HA kan der ske forhåndsgodkendelse af kultur- og sprogfag. Det er studielederen, som foretager denne vurdering.
− På cand.merc. vurderes fag ud fra fagets emneområde, og ikke ud fra den studerendes linje. Fagene godkendes på tværs af alle cand.merc.-linjer, dog med
angivelse af eventuelt overlap til obligatoriske fag.
− For fremtiden skal en koordinator, som fra BSS studier modtager et ønske om
vurdering af et fag, som ikke ligger inden for vedkommendes fagområde, videresende henvendelsen til rette vedkommende.
Studienævnet havde ingen indvendinger til procedurebeskrivelsen.
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Punkt 6: Godkendelse af ny fagstruktur på cand.merc.-linjer gældende
fra optag 2018:
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Innovation Management and Business Development
Forud for mødets afholdelse var udsendt forslag til ny fagstruktur udarbejdet af Institut for Virksomhedsledelse.
Instituttet ønsker at flytte 1. semestersfaget Managing Innovation til 2. semester, og
2. semestersfaget Innovation Challenge: Hands-on Project til 1. semester. Begge er 10
ECTS fag.
Begrundelsen for flytning af faget Innovation Challenge: Hands-on Project er, at de
studerende vil opnå praktisk erfaring med innovation via projektet allerede på 1. semester og dermed får mulighed for på det efterfølgende semester at reflektere teoretisk over de erfaringer i faget Managing Innovation. De studerende får således mulighed for at bruge den opnåede indsigt i praktiske problemstillinger og udfordringer i
faget Innovation Challenge: Hands-on Project til efterfølgende at kunne perspektivere og reflektere over begreber og teorier i Managing Innovation-faget.
Studienævnet vedtog forslaget.
Information Management
Forud for mødets afholdelse var udsendt forslag til ny fagstruktur samt kursusbeskrivelser udarbejdet af Institut for Virksomhedsledelse.
Man ønsker følgende ændringer:

Prerequisite courses
Project Management: A Practitioners
Approach - including PRINCE2
Flyttet fra 2. sem.

ECTS Specialisation courses
10

IS Development and Implementation
in a Business Context
IS Research Methods
Erstatter
IS Philosophy of Science and Research

10

ECTS

Digital Innovation and Business
Transformation
Nyt fag

10

IS Enterprise Architecture

10

IS Strategy and Management

10

Disse fag udgår:
− Introduction to Information Systems Management
− Organisational Theory


Begrundelsen for ændringerne er, at linjen trænger til et gennemsyn for at følge udviklingen med de nye tendenser, som gør sig gældende, fx the gig economy, globalisering og virtuelle teams og ændring af virksomhedskultur.
Studienævnet vedtog forslaget.
Punkt 7: Godkendelse af vejledning til udarbejdelse af kursusbeskrivelser
Forud for mødets afholdelse var udsendt notat om at udarbejde ”Den gode kursusbeskrivelse” udarbejdet af studielederen.
Indledningsvist redegjorde formanden for baggrunden for notatet. En væsentlig opgave for studielederen er at godkende kursusbeskrivelser, og studielederen er i denne
forbindelse blevet opmærksom på flere kursusbeskrivelser, som har haft mangelfulde
kvalifikationsbeskrivelser (læringsmål). Hensigten med notatet er således at øge fokus på vigtigheden af at have gode kursusbeskrivelser i alle fag, herunder ikke mindst
gode beskrivelser af det enkelte fags læringsmål.
Studienævnet anser det generelt for meget vigtigt at have fyldestgørende og gode kursusbeskrivelser, hvorfor det var meget positivt stemt for notatet. Der var følgende
kommentarer til både notatet samt til kursusbeskrivelser:
− Kursusbeskrivelser bør være så kortee og præcise som muligt, så modtageren
læser hele beskrivelsen.
− I forhold til eksamensklager er det vigtigt, at læringsmål er så præcise, at der
kan henvises til, hvad det forventes, at den studerende har lært i det pågældende fag.
− Der blev foreslået, at der i notatet blev indsat link til information om SOLOtaksonomien, så kursusansvarlig ved, hvor der kan findes information herom.
− Det skal desuden i notatet angives, om der skal stå ”du” eller ”den studerende” i kursusbeskrivelsen.
− Notatet skal ledsaget af et eller flere eksempler på en god kursusbeskrivelse
Notatet vil med ovenstående rettelser blive udsendt sammen med den sædvanlige
indkaldelsesskrivelse for kursusbeskrivelser.
Det blev desuden foreslået, at studienævnet afsætter tid til at gennemgå kursusbeskrivelser. Formanden besluttede derfor, at studienævnet på det kommende møde
behandler et udvalg af kursusbeskrivelser.

Punkt 8: Godkendelse af kursusbeskrivelser for bachelorprojekt og speciale
Forud for mødets afholdelse var udsendt forslag til kursusbeskrivelse for hhv. bachelorprojekt og speciale udarbejdet af studielederen. Kursusbeskrivelserne har forinden
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været til kommentering og deraf følgende justeringer hos de overordnede HA- og
cand.merc.-koordinatorer.
Formanden oplyste yderligere, at der forventes at blive udarbejdet en vejledning i,
hvordan man skriver større skriftlige opgaver. Denne skal være fælles for HA og
cand.merc., da det er vigtigt, at der gælder ens regler.
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen for bachelorprojekt. Studienævnet diskuterede kort, at man ønsker at have større skriftlighed på HA-studiet med henblik
på at sikre, at de studerende har forudsætningerne for at kunne udarbejde et bachelorprojekt.
Der var en mindre ændringsbemærkning til kursusbeskrivelsen for specialet. Det
fremgik af den udsendte beskrivelse, at det mundtlige forsvar typisk starter med en
præsentation af specialet. Det bør ændres til, at den mundtlige forsvar (altid) starter
med en præsentation af specialet.
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen med ovenstående bemærkning.

Punkt 9: Godkendelse af ny cand.merc.-linje – foreløbig linjebetegnelse:
Strategic Communication
Der var forud for mødets afholdelse udsendt forslag til en ny cand.merc.-linje, herunder formål med linjen, kompetenceprofil for hele linjen samt læringsmål for hvert enkelt fag.
Formanden oplyste indledningsvist, at studienævnet på møde d. 1. juni 2017 behandlede et forslag til en ny cand.merc.-linje i Market Communication efter forslag fra Institut fra Virksomhedsledelse. Studienævnet imødekom ikke forslaget bl.a. grundet
linjens meget snævre fagområde samt manglende sammenhæng med de øvrige
cand.merc.-linjer. Derfor har instituttet nu foreslået en ny linje, som skal hedde Strategic Communication.
Cand.merc.-koordinator for Institut for Virksomhedsledelse, Morten Rask, samt
kommende linjekoordinator på den foreslåede linje, Sophie Esmann Andersen, Institut for Virksomhedsledelse, præsenterede den nye linje. Linjen vil omhandle en strategisk tilgang til kommunikation i en erhvervsøkonomisk kontekst.
Det overordnede formål med linjen er er at sætte de studerende i stand til kritisk at
vurdere, at designe og styre interne, eksterne og integrerede kommunikationsaktiviteter og –processer på baggrund af solid viden om kommunikation som en videnskabelig, strategisk og ledelsesmæssig disciplin.
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Nedenfor er kassogram over de foreslåede fag, som linjen skal indeholde. Derudover
vil linjen selvfølgelig følge den samme struktur som de øvrige cand.merc.-linjer.

Prerequisite courses
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ECTS Specialisation courses

ECTS

Organisational Theory

10

Organisational Communication

10

Brand Management

10

Integrated Marketing Communication

10

Mixed Methods

10

Social Media Management

10

Sophie og Morten fremførte, at kommunikation som fagområde er en stor del af arbejdsområdet for mange cand.merc.-studerende. De øvrige cand.merc.-linjer har ikke
alene fokus på kommunikation, hvorfor linjen forventes at være et supplement til de
øvrige linjer. Linjens perspektiv er på både ledelse og erhvervskommunikation, hvorimod cand.ling.merc.-uddannelsen alene fokuserer på erhvervskommunikation.
Formanden tilkendegav, at instituttet med den nye linje havde imødekommet de indvendinger, som studienævnet havde fremsat på studienævnsmøde d. 1. juni 2017.
Studienævnet godkendte linjen Strategic Communication under forudsætning af, at
en aftagerundersøgelse viser, at der er aftagere til linjens fremtidige dimittender. Når
der er foretaget en aftagerundersøgelse, vil linjen igen blive behandlet på studienævnsmøde d. 1. november 2017, hvorefter den skal godkendes af Fakultetsledelsen.
Linjen forventes at have studiestart 1. september 2018.

Punkt 10: Sagsbehandling:
− Godkendelse af fælles principper for barsel
− Godkendelse af fælles praksis for særlige vilkår til eksamen grundet amning
Forud for mødets afholdelse var udsendt indstillinger fra BSS Uddannelsesforum.
Følgende fælles principper for barsel indstilles af Aarhus BSS Uddannelsesforum:
− Farens maksimale studietid forlænges med 6 måneder samt, at han fritages
for studieaktivitetskravet (45 ECTS) i det studieår, der afholdes barsel.
− Morens maksimale studietid forlænges som udgangspunkt med 12 måneder
og hun fritages for studieaktivitetskravet (45 ECTS) i det studieår, der afholdes barsel.
− Såfremt morens barsel påbegyndes midt i et semester, forlænges den maksimale studietid med 18 måneder og hun fritages for studieaktivitetskravet (90
ECTS) i de studieår, der afholdes barsel.


Det fremgår af indstillingen om særlige vilkår til eksamen grundet amning, at Aarhus
BSS Uddannelsesforum ønsker en fælles praksis, hvor der gives 30 minutter ekstra
ved skriftlige stedprøver. Dette under forudsætning af, at barnet maksimalt er 6 måneder på eksaminationstidspunktet, og at den allokerede ekstra tid rent faktisk anvendes til amning. Dette kontrolleres af eksamenstilsynet.
Studienævnet tilsluttede sig indstillingerne under forudsætning af, at der er ligestilling imellem mor og far.

Punkt 11: Godkendelse af indstilling til fælles årshjul for studienævnene
ved Aarhus BSS
Forud for mødets afholdelse var udsendt Udkast til årshjul for studienævn udarbejdet
af BSS studier på foranledning fra prodekanen for uddannelse.
Studienævnet havde ingen kommentarer til årshjulet, som derefter blev godkendt.

Punkt 12: Drøftelse af nye principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS
Prodekan for uddannelse, Per Andersen, har på baggrund af erfaringerne fra institutionsakkrediteringen og etableringen af et kvalitetssikringssystem på uddannelsesområdet revideret de tre år gamle principper og formuleret et udkast til nye principper
for aftagerpaneler ved Aarhus BSS. Sagsfremstilling samt udkast til Principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS var udsendt til studienævnet forud for mødet.
Foruden de formelle rammer for aftagerpaneler reguleret i Universitetsloven og af
Aarhus Universitets vedtægter indeholder de nye principper bl.a. følgende:
− En specifikation af kravene til kvalifikationerne hos medlemmerne af aftagerpanelerne
− Implementering af en funktionsperiode på 3 år med mulighed for forlængelse
− Krav om valg af formand (aftagerrepræsentant) og næstformand (studielederen)
Studienævnet tilkendegav, at det er positivt, at der er principper, som regulerer aftagerpanelet, men at vi skal passe på ikke at opstille krav til sammensætning af panelet,
da det i forvejen er en stor udfordring at aktivere aftagerpanelet.

Punkt 13: Godkendelse af ændring af eksamensform på HA-fagene:
− Økonomistyring/Management Accounting
− Videnskabelig metode/Philosophy of Science
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning, har fremsendt forslag til ændring af eksamensformen i Økonomistyring/Management Accounting. Det fremgår af
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den fremsendte kursusbeskrivelse, at eksamensformen ønskes ændret fra en 4 timers
skriftlig prøve til (hjemmeopgave +) mundtlig prøve.
Studienævnet godkendte ændringen.
Institut for Virksomhedsledelse har fremsendt forslag til ændring af eksamensformen
i Videnskabelig metode/Philosophy of Science. Det fremgår af den fremsendte kursusbeskrivelse, at eksamensformen ønskes ændret fra hjemmeopgave til en 6 timers
skriftlig prøve.
Studienævnet godkendte ændringen.

Punkt 14: Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
Mødet sluttede kl. 1045.

Med venlig hilsen
Lars Esbjerg
Studienævnsformand og studieleder
Charlotte Bak Svendsen
Referent
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