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2) Dispensationspraksis for midlertidig indskrivning
Bilag 2.1: Sagsfremstilling
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3) Procedure for ændring af problemformulering – speciale
Bilag 3.1: Notat vedr. speciale og procedure for ændring af problemformulering
4) Orientering: Professionsbachelors adgang til cand.merc.
5) Orientering: Handleplaner fra årlige statusmøder
Bilag: 5.1: Referat af årlig statusmøde HA/CM
Bilag 5.2: Handleplan 2018 HA/CM
Bilag 5.3: Referat af årligstatusmøde BA/cand.soc.
Bilag 5.4: Handleplan 2018 BA/cand.soc.
6) Eventuelt

Aarhus Universitet


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
Professor Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut
Lektor Christian Waldstrøm, MGMT
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning
(BTECH)
Peter Vindbjerg Sørensen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Alexander Estrup (repræsentant for soc.)
Cecilie Skjøde Knudsen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Jacob Nielsen (repræsentant for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.)
Fraværende med afbud:
Søren Elkjær Hansen (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
Professor Frank Thinggaard, Studieleder for cand.merc.aud. Institut for Økonomi
Punkt 1. Meddelelser
Formanden orienterede om følgende punkter:
Positiv institutionsakkreditering
Aarhus Universitet har modtaget en positiv institutionsakkreditering fra Akkrediteringsrådet. Akkrediteringen er gældende indtil 2024.
Afslag på prækvalifikation om HA/cand.merc.(psyk.).
Aarhus Universitet har modtaget indstilling til afslag på prækvalifikationsansøgningerne om bachelor- og kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi-psykologi
(HA/cand.merc.(psyk.)). Af Ministeriets begrundelse for afslaget fremgår bl.a., at det
vurderes at behovet for uddannelsens dimittender kan dækkes af en lignende uddannelse på CBS ligesom der var kommentarer omkring tværfagligheden. Der godkendes
i øjeblikket kun få nye humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, og det
er således primært nye natur- og ingeniørvidenskabelige uddannelser, der godkendes.
Lukning af BA i Marketing and Management og MA i Corporate Communication
Uddannelses- og Forskningsministeriets beslutning om, at der skal ske en reduktion i
antallet af engelsksprogede studerende på universiteterne, betyder, at BAMCC og
MACC-uddannelserne på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ikke længere skal udbydes. BAMCC-uddannelsen har således haft sidste optag, mens MACCuddannelsen har sidste optag i 2019.
Det betyder, at BAMMC-studerende fra årgang 2017 og 2018 umiddelbart ikke har
adgang til en kandidatuddannelse. Bachelorstuderende skal imidlertid have retskrav
på en kandidatuddannelse. Derfor har Prodekanen for uddannelse bedt om, at
cand.merc.-linjen Strategic Communication udbydes igen fra 2020. Denne linje vil
BAMMC-studerende grundet det særlige omstændigheder kunne få adgang til uden,
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at de skal have den specifikke valgfagspakke, som de ellers skal tage, hvis de ønsker at
kunne blive optaget på cand.merc. De endelige detaljer mangler omkring denne løsning endnu at falde på plads.
Christian Waldstrøm er blevet studieleder for BAMMC og MACC.
Orientering ved studielederen for HA
Mogens Dilling-Hansen orienterede om, at BAMMC-studerende er fagligt udforderede af dele af den valgfagspakke, som de skal tage for at kunne få adgang til
cand.merc. Dette gælder særligt faget Corporate Finance. Til dette fag indgår fire andre fag fra HA-uddannelsen som faglige forudsætninger. Derfor er konstruktionen af
valgfagspakken ikke hensigtsmæssig. De studerende får derfor mulighed for at vælge
at framelde sig Corporate Finance og tage et andet fag i forårssemestret 2019 i stedet
for. Endvidere ændres valgfagspakken for de kommende to årgange.
Eksamensformen for fagene på Summer University, som består af både en 3-timers
skriftlig stedprøve samt coursework i forbindelse med undervisningen er problematisk. Det ses ikke mindst. i klagesager, hvor det ikke er muligt at sende coursework til
ombedømmelse når denne har været mundtlig. Der arbejdes derfor på at ændre eksamensformen for fagene på Summer University. Der bliver formentlig to til tre modeller at vælge imellem for den enkelte underviser, som alle vil være skriftlige.
De tre instituttet BTECH, ECON og MGMT samarbejder med Studenterlauget om at afholde Case Competitions i foråret i forbindelse med rekruttering af nye studerende, fra
HHX. Næstformanden foreslog i den forbindelse, at elever fra STX, der har valgt faget erhvervsøkonomi også bliver inviteret. Studielederen var åben herfor, men understregede at
der er tale om et pilotforsøg samt at der allerede er en del rekrutteringstiltag i forhold til
STX, mens der ikke på samme måde er tilbud til HHX.

Punkt 2. Dispensationspraksis for midlertidig indskrivning

Punktet har været drøftet på møde i studienævnet den 12. oktober 2018 i forbindelse med
delegationsskrivelsen. Studienævnet gav på dette møde udtryk for et ønske om at se, hvor
mange ansøgninger der har været om midlertidig indskrivning og dermed at tage punktet
op igen på et kommende møde. Som bilag til punktet havde studienævnet derfor modtaget sagsfremstilling vedr. praksis for midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen
samt oversigt over antallet af ansøgere siden 2016.
Formanden indstillede til, at midlertidig indskrivning kan finde sted på 1. semester af
kandidatuddannelsen, såfremt den studerende mangler maksimalt 10 ECTS på bacheloruddannelsen, som kan afvikles i efterårssemestret.
Hvis den midlertidige indskrivning strækker sig over mere end 1. semester får de studerende et underligt studieforløb, da de ikke vil kunne følge fag på andet semester eller ikke
kan have fuld studiebelastning på studiets første to semestre. Samtidig er der forholdsvis
mange eksempler på, at studerende ikke får prioriteret det bachelorfag, som de mangler,
hvilket resulterer i at de dumper bachelorfaget og må udskrives af kandidatuddannelsen.
Studienævnet drøftede indstillingen. Der blev udtrykt bekymring for, at de studerende
kommer til at blive sat på hold i en periode, men samtidig forståelse for, at der skal tages
hensyn til de studerendes videre studieforløb, og at det er problematisk, hvis studerende
ikke prioriterer deres bachelorfag tilstrækkeligt, således at de dumper.
Studienævnet godkendte på den baggrund indstillingen.
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Punkt 3. Procedure for ændring af problemformulering – speciale
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget notat vedr. forslag for procedure
for ændret problemformulering.
Studienævnet har drøftet emnet flere gange tidligere, da der er udfordringer med, at
mange studerende ikke afleverer inden for afleveringsfristen for 1. forsøg. Det er senest blevet drøftet på møde den 11. september, hvor det blev foreslået at tilføje et læringsmål for specialet, der vedrører den studerendes evne til at færdigøre en opgave
inden for en given tidsperiode. Tilføjelse af sådan et læringsmål er dog ikke en mulighed. Den studerende har ret til tre prøveforsøg, og de tre prøveforsøg er helt ligestillede. Det må derfor ikke have indvirkning på bedømmelsen, hvilket prøveforsøg den
studerende er i gang med.
Formanden indstillede derfor et nyt forslag for håndteringen af ændret problemformulering. Den studerende, som ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen
for 1. forsøg skal ændre sin problemformulering. Den studerende skal redegøre for,
hvordan den ændrede problemformulering er forskellig fra den problemformulering,
der blev arbejdet med i forbindelse med 1. forsøg. Dette skal dokumenteres ved underskrift af vejleder. Dokumentationen skal vedlægges som bilag til selve specialet,
som en del af formkravene for specialet. På den måde er det tydeligt for både vejleder
og censor, hvordan problemformuleringen er ændret. Vedlægges bilaget ikke afvises
specialet, hvilket medfører, at der ikke skal foretages en bedømmelse af specialet, og
den studerende bruger et prøveforsøg. Samme procedure vil være gældende ved 3.
forsøg, hvis den studerende ikke har afleveret inden for tidsfristen for andet forsøg,
samt for studerende, der er dumpet deres 1. og evt. 2. forsøg.
Studienævnet drøftede indstillingen. Det blev bl.a. diskuteret, hvordan en ændring af
problemformuleringen defineres. Hertil blev det påpeget, at den studerende skal argumentere for, at der er sket en ændring, og at den studerendes vejleder vurdere om
det er tilfældet. Hvis der skiftes vejleder mellem 1. og 2. forsøg kan det være, at det er
vejleder fra 1. forsøg, der skal godkende, at der er sket en ændring.
Det blev desuden opfordret til, at studerende, der oplever længerevarende sygdom i
forbindelse med specialeskrivningsperioden, søger dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg.
Studienævnet godkendte indstillingen, således at proceduren kommer til at være gældende fra og med sommeren 2019. Formanden vil meddele vejlederene på institutterne om proceduren. Derudover vil han umiddelbart efter fristen for 1. forsøg sende
en mail til alle vejledere, der har studerende, som er udeblevet ved 1. forsøg, hvori
proceduren fremgår.
Punkt 4. Orientering: Professionsbachelors adgang til cand.merc.
Formanden orienterede om, at forskellige analyser viser, at professionsbachelorer der
er optaget på cand.merc. klarer sig dårligere end de øvrige studerede i mange fag,
særligt i kvantitative fag. Derudover er professionsbachelorernes studieordninger og
eksamensopgaver blevet gennemgået. De er ikke på samme faglige niveau som HAuddannelsen.


Derfor forventes det, at der fra optaget 2020 meddeles, at professionsbachelorer skal
supplere med 30 ECTS forårsfag fra HA-uddannelsen. De specifikke fag vil afhænge
af den konkrete professionsbachelor. Dette gøres for at sikre, at de studerende har de
rette kvalifikationer, når de optages på cand.merc.
Der blev i studienævnet udtrykt bekymring for, at de studerende skal supplere med
30 ECTS, som de selv skal betale for, samtidig med at de ikke kan modtage SU. Det
blev derfor foreslået, at det skal undersøges, hvorvidt man kan lave forløb for denne
gruppe studerende uden deltagerbetaling. Der var dog samtidig forståelse for, at de
studerende skal have de rette kvalifikationer for at kunne optages på cand.merc.
Studieleder for HA orienterede samtidig om, at top-up programmet er under revision.
Analyser viser sig, at de studerende ikke klarer sig godt, og samtidig er det lang tid siden, at ordningen er blevet udarbejdet. Derfor vil ordningen blive vurderet igen, herunder hvilken merit der gives på baggrund af de studerendes uddannelse fra erhvervsakademiet. Det forventes, at der fremadrettet vil blive givet merit for 60 ECTS,
således at de skal tage 120 ECTS på HA-uddannelsen mod de 90 ECTS i dag. Dette giver bl.a. mulighed for, at de kan tage fagene Matematik og Statistik. Samtidig vil der
være opmærksomhed på, at de studerende opfylder de generelle adgangskrav til HA,
herunder matematik på B-niveau.
Der vil blive taget kontakt til erhvervsakademierne både i forhold til ændringen af
top-up programmet, samt i forhold til de suppleringsfag, som professionsbachelorerne skal tage for, at de kan få adgang til cand.merc. Ændringerne vil blive gældende
fra 2020.
Punkt 5. Orientering: Handleplaner fra årlige statusmøder
Som bilag til punktet havde studienævnet modtaget referat og handleplan fra årlige
statusmøder for HA og cand.merc. samt for bachelor- og kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med tilvalg. Formanden orienterede om, at referatet og handleplanerne er udarbejdet i forbindelse med de årlige statusmøder i sommer.
I forhold til handleplanen for HA og cand.merc. er 2 af punkterne afdækket. Det ene
punkt vedr. professionsbachelorers adgang til cand.merc. Dette er i værksat, jf. punkt
4. Der har desuden været dialog med optag om eventuel indførelse af adgangsbegrænsning på cand.merc. Dette har dog vist sig at have flere uheldige konsekvenser,
herunder manglende mulighed for supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelser, sene svar til de studeredne ift. optagelse, manglende mulighed for linjeskift
mv. Derfor har man for nærværende ikke ønsket at gå videre med dette for
cand.merc. De øvrige punkter på handleplanen sættes i gang i foråret 2019.
I forhold til handeplanen for bachelor- og kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi
med tilvalg har dekanatet bl.a. ønsket, at der skal foretages en komparativ frafaldsanalyse. Der har desuden været ønske om et kvote 2 eksperiment. Dog er der netop
kommet en ny model for kvote 2, som implementeres fra 2019. Studieleder Mogens
Dilling-Hansen opfordrede dog studienævnet til at komme med input til, hvad sådan
et eksperiment eventuelt kan indeholde.
Punkt 6. Eventuelt
Næstformanden Jacob Nielsen orienterede om, at han har fået en henvendelse fra en
HA-studerende, der oplever at dele af pensum gennemgås flere gange i forskellige
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fag. Den studerende opfordrer derfor til bedre kommunikation mellem undervisere.
Den studerende er blevet bedt om at rette henvendelse til studieleder Mogens DillingHansen.
Studielederen bemærkede hertil, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis flere undervisere bruger tid på at gennemgå samme pensum, dog vil forskellige modeller og analyseapparater skulle kunne anvendes i forskellige sammenhænge, hvorfor de vil blive
taget op flere gange i forskellige fag.
Endelige takkede studienævnsformanden de afgående repræsentanter for de studerende for deres indsats og konstruktivt samarbejde.
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