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Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Fredag den 18. september 2015, kl. 11:00 til 13:00. 

Sted: K101 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Undervisningsevaluering  

a) Resultater for foråret 2015, bachelor og kandidat 

(Bilag: resultater for foråret 2015) 

b) Diskussion om ny procedure for undervisningsevaluering 

 

3) Eksamensformer og profiler på HA  

(Bilag: ”Profiler på HA” og ”Kriterier for profiler”) 

 

4) Forhåndsgodkendelse - drøftelse af grundlag for faglig vurdering  

 

5) Ændring af mødefrekvens 

 

6) Speciale - ”Ændret problemformulering” 

 

7) Forslag om at optage studerende midlertidigt med henblik på at kun-

ne tage fag på Summer University 

(Bilag: indstilling til ny praksis) 

 

8) Diskussion af sagsbehandlingspraksis - 4. eksamensforsøg 

(Bilag: notat om sagsbehandlingspraksis)  

 

9) Eventuelt 
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Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Lektor Lars Esbjerg 

Professor Anders Grosen  

Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen  

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

BSc-studerende Mette Thorborg Zederkof 

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Liselotte Madsen 

Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard 

BSc-studerende, Auguste Ciuksaite 

 

Desuden deltog 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

a) Ændret eksamen i Organisationsadfærd 

Studienævnet godkendte på sit sidste møde, at prøveformen i organisationsad-

færd/Organisational Behaviour (HA/BSc i Århus) med virkning fra efteråret 2015 

ændres fra en ”48 timers hjemmeopgave” til en ”4 timers skriftlig stedprøve”. For-

manden har efter indstilling fra fagansvarlig efterfølgende godkendt, at eksamen 

gennemføres som en 6 timers skriftlig casebaseret prøve. 

 

b) Lokalerenovering 

Lokalerne på Fuglesangs Alle er under renovering. Der renoveres hver uge 2 lokaler, 

og undervisningen flyttes midlertidigt til et andet lokale med samme faciliteter. De 

midlertidige lokaler har dog vist sig at være af en ringere kvalitet. 

  

c) Optag på CM og HA 

Af de 770 optagne studerende på HA er 85% optaget på deres 1. prioritet og med et 

gennemsnit over 6,9. På cand.merc. er der optaget 674 studerende (plus 137 på betin-

get optag), hvoraf kun 13,6 % er internationale. Formanden vil tage initiativ til, at der 

kigges nærmere på den internationale markedsføring af cand.merc.  
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d) Evaluering af Summer University 

Lotte Skovborg fra International Uddannelse havde samlet et studenterpanel fra de 

forskellige kurser på Summer University, og de studerende havde generelt været til-

freds med niveauet og arbejdsomfanget på kurserne.  

 

Formanden vil i dialog med Lotte Skovborg undersøge, hvordan man i endnu højere 

grad kan involvere interne undervisere, så det faglige miljø inddrages, fx ved at mø-

des med underviserne på Summer University. 

 

e) Evaluering af 2. semester på HA 

Formanden oplyste, at der den 20. september afholdes møde med repræsentanter fra 

de studerende vedrørende evaluering af HA/BSc 2. semester. Ud over formanden del-

tager Morten Svendsen, Anders Grosen, Christian Waldstrøm og Janne Højris Olesen 

i mødet. I evalueringen af 2. semester vil endvidere indgå en evaluering af faget kvan-

titativ metode, som er gennemført af fagansvarlig Mogens Dilling. 

 

 

Punkt 2: Undervisningsevaluering 

a) Resultater for foråret 2015, bachelor og kandidat 

Der var forud for mødet udsendt resultater for foråret 2015 for fag på bachelor og på 

kandidat.  

 

Ved vurdering af undervisningens kvalitet har studienævnet fokuseret på spørgsmålet 

om det samlede udbytte af faget, hvor 2,5 er grænsen mellem et tilfredsstillende og 

utilfredsstillende udbytte. Ved et samlet udbytte under 2,5 tager formanden derfor 

kontakt til instituttet for at få en forklaring på det utilfredsstillende udbytte samt en 

beskrivelse af, hvad instituttet agter at gøre. Formanden oplyste, at det inden der ta-

ges kontakt til instituttet vurderes, hvorvidt svarprocenten for det pågældende fag er 

repræsentativ, hvilket som udgangspunkt vil være 20% og derover. I foråret 2015 

havde cand.merc.-valgfaget Advanced Strategic Human Resource Management et 

utilfredsstillende udbytte. Formanden vil henvende sig til instituttet med henblik på 

at få en forklaring på det lave udbytte.  

 

b) Diskussion om ny procedure for undervisningsevaluering 

Der er udviklet et nyt digitalt system til at varetage undervisningsevalueringen fra ef-

teråret 2015. Center for Undervisning og Læring (CUL) vil for fremtiden være ansvar-

ligt for undervisningsevalueringen.  

 

Formanden beskrev kort systemet, herunder at det er besluttet at have 3 fælles 

spørgsmål for hele AU samt 12 spørgsmål fælles for alle studier på BSS. Derudover er 

der for hvert enkelt fag mulighed for at tilvælge yderligere spørgsmål fra en spørgs-

målsbank. Formanden indstillede, at de erhvervsøkonomiske studier kun har de 12 

spørgsmål, som er fælles for BSS, således at underviser har mulighed for at tilvælge 
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individuelle, kursusspecifikke spørgsmål, da underviser bedst kender behovet for 

hvilke emner, der skal evalueres. Studienævnet udtrykte enighed heri. 

 

Der er frist for kommentarer på udkast til fælles evalueringsspørgsmål og udkast til 

principper for evaluering fredag d. 25. september. Der vil blive fulgt op på kommen-

tarerne på områdestudienævnsmøde d. 6. oktober 2015. Studienævnet havde ingen 

kommentarer. 

 

Studienævnet diskuterede kort derefter, hvordan svarprocenten højnes. Det er vigtigt, 

at underviser sætter tid af til evaluering i undervisningen, men selv i de tilfælde hvor 

dette sker, er der ikke garanti for en høj svarprocent. Studienævnet forventede ikke, 

at det nye system vil højne svarprocent markant. 

 

 

Punkt 3: Eksamensformer 

Forud for mødet var udsendt ”Oversigt over prøver. HA - ny struktur” samt kursusbe-

skrivelser for fagene på HA-uddannelsens 4. semester: Marketing Management, Ope-

rations Management, Finansiering.  

 

Formanden gennemgik oversigten over prøver.  Af oversigten fremgår, at 14 af HA/-

/BSc-uddannelsens 17 obligatoriske prøver gennemføres som traditionelle skriftlige 

stedprøver.  2 prøver - herunder bachelorafhandlingen - gennemføres som gruppeop-

gave med mundtligt forsvar, mens 1 prøve gennemføres som individuel hjemmeopga-

ve.  

 

Christian Waldstrøm fandt den ringe variation i prøveformer utilfredsstillende og fo-

reslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for at er-

statte de traditionelle skriftlige stedprøver med andre prøveformer.  

 

Studienævnet tilsluttede sig Christian Waldstrøms forslag og nedsatte herefter en ar-

bejdsgruppe med følgende sammensætning: Christian Waldstrøm, Anders Grosen, 

Inger Mørch Hauge samt Janne Højris Olesen.  

 

Mette Thorborg Zederkof gav for så vidt angik eksamenslængden udtryk for betænke-

lighed ved at anvende 3 og 4 timers prøver ved udprøvning af fag med et omfang på 

10 ECTS.  

 

Vedrørende krav om obligatoriske opgaver som forudsætning for at deltage i en prø-

ve, blev der stillet spørgsmål ved hensigtsmæssigheden af, at forudsætningen kun er 

knyttet til 1. prøveforsøg (matematik, kvantitativ metode). 

 

Vedrørende kursusbeskrivelserne for fagene på 4. semester oplyste Anders Grosen, at 

kursusbeskrivelsen for finansiering er foreløbig. Der var herudover ingen bemærk-

ninger til kursusbeskrivelserne. 
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Profiler på HA 

Forud for mødet var som bilag udsendt “Electives and profiles offered at the BSc. 

Program in Economics and Business Administration” samt “Kriterier for profiler på 

HA 5. semester”. 

 

Formanden oplyste indledningsvis, at de i bilaget beskrevne profiler, er de profiler, 

der er godkendt og annonceret til de studerende. Formanden oplyste endvidere, at 

kursusbeskrivelser for profilfag ligesom kursusbeskrivelser for øvrige fag i efterårs-

semestret 2016 skal offentliggøres senest 15. april 2016. Kursusbeskrivelser for profil-

fag indkaldes som kursusbeskrivelser for øvrige fag 1. december. 

 

Christian Waldstrøm tilkendegav, at der er behov for en tydeliggørelse af rammerne 

for fagmiljøernes arbejde med profiler/profilfag og at dette bør ske hurtigst muligt. 

På forslag fra Christian Waldstrøm nedsatte studienævnet herefter en arbejdsgruppe, 

der skal uddybe rammerne for profiler/profilfag. I arbejdsgruppens arbejde skal bl.a. 

indgå overvejelser om fagenes ECTS- omfang, eksamensformer samt profilseminar. 

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Christian Waldstrøm, Anders Grosen, 

Inger Mørch Hauge samt Erik Strøjer Madsen.  

 

På forespørgsel blev det oplyst, at profilbetegnelsen alene knytter sig til de fag, der 

udbydes under studienævnet for erhvervsøkonomi og således ikke kan opnås via me-

ritoverførsel af eksempelvis fag taget under udvekslingsophold. 

 

Under henvisning til bilaget “Kriterier for profiler på HA 5. semester” tilkendegav In-

ger Mørch Hauge, at hun gerne så, at studienævnet godkendte, at Herning udbød en 

profil under betegnelsen International Business. Peder Østergaard har tilkendegivet, 

at han i givet fald kan godkende profilbetegnelsen. 

 

 

Punkt 4: Forhåndsgodkendelse - drøftelse af grundlag for faglig vurde-

ring 

Der er sket en kraftig stigning i antallet af fagvurderinger, som sendes til godkendelse 

hos koordinatorerne på HA samt cand.merc. Dette skyldes til dels det nye krav i be-

kendtgørelsen om, at studerende i forbindelse med deres optagelse har pligt til at op-

lyse og søge merit for beståede kurser på tidligere uafsluttede uddannelsesforløb.  

 

Det faglige miljø på Institut for Virksomhedsledelse har diskuteret, hvorvidt der kan 

kræves et max. på ønskede antal fag til godkendelse fra en studerende fx i forbindelse 

med udveksling samt hvilke krav, der kan stilles til grundlaget for faggodkendelsen. 

Administrationen oplyser, at det i vejledningen til de studerende, der skal på udveks-

ling, fremgår, at de max. kan søge om forhåndsgodkendelse af 45 ECTS. På foranled-

ning af et ønske fra Lars Esbjerg ønskede formanden at diskutere hvilket grundlag, 

der skal foreligge, for at kunne vurdere, hvorvidt et fag fra en anden uddannelse på 
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AU eller fra øvrige uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan godkendes 

og indsættes i vore uddannelser. 

 

Der var enighed i studienævnet om, at der både er et hensyn at tage til den enkelte 

studerende samt et hensyn til koordinatorerne. De studerende kan have svært ved at 

finde tilstrækkeligt dækkende kursusbeskrivelser, hvorfor der bør udvises en vis flek-

sibilitet med hensyn til dokumentationen.  Men koordinatorerne bør også have et or-

dentligt grundlag for at kunne vurdere en faggodkendelse. Det blev desuden fremhæ-

vet, at det kræver en mere dybdegående vurdering, såfremt der er tale om en ækviva-

lensvurdering i forhold til obligatoriske fag. 

 

Formandens holdning var, at det er vigtigt, at en kursusbeskrivelse indeholder en be-

skrivelse af læringsmålene samt den anvendte litteratur, mens lektionsplaner ikke 

kan kræves, da de ofte ikke er tilgængelige. Formanden mindede desuden om, at litte-

raturen ikke fremgår af alle vore egne fagbeskrivelser, hvilket burde tilstræbes.  

 

Det er efterfølgende besluttet, at der laves et kortfattet notat til nye undervisere samt 

andre undervisere, som ikke tidligere har vurderet fag, så de kender til retningslin-

jerne samt praksis. Notatet vil blive udarbejdet af administrationen i samarbejde med 

formanden. 

 

Punkt 5: Ændring af mødefrekvens 

Christian Waldstrøm havde indgivet et forslag om, at studienævnet for fremtiden 

mødes oftere, evt. i kortere tid. Studienævnet udtrykte enighed heri, og studienævnet 

vil for fremtiden have et månedligt møde, som vil blive planlagt via doodle.  

 

Punkt 6: Speciale - ”Ændret problemformulering” 

Christian Waldstrøm ønsker på baggrund af flere konkrete eksamenssnydesager på 

både bachelor og kandidat at få udarbejdet retningslinjer for om og i hvilket omfang, 

der kan genbruges fra det oprindelige, afviste bachelorprojekt/speciale til den nye af-

levering.  

 

Det forlyder, at det er en beslutning, der skal træffes i de faglige miljøer, hvorfor be-

slutningen må træffes af studienævnet, i så fald der skal være ensartede retningslinjer 

på HA/cand.merc. Christian Waldstrøm og Charlotte Bak Svendsen vil lave  et udkast 

til studienævnet.  
 

Punkt 7: Forslag om at optage studerende midlertidigt med henblik på at 

kunne tage fag på Summer University 

Formanden gennemgik det udsendte notat, som beskriver den hidtidige praksis for at 

optage studerende midlertidigt med henblik på at kunne tage fag på Summer Univer-

sity. Studienævnet har indtil nu afvist ansøgninger herom med begrundelsen, at det 



 
 

    

Side 7/7 

 

af hensyn til den faglige progression på kandidatstudiet ikke anses som fagligt for-

svarligt at starte på valgfag, før selve kandidatuddannelsen påbegyndes. 

 

På foranledning af en cand.merc.-linjekoordinator samt med fremdriftsreformens 

ikrafttræden indstillede formanden, at studerende kan få dispensation til at blive 

midlertidigt optaget med henblik på at kunne tage fag på Summer University. For-

manden understregede, at imødekommelsen vil ske på den studerendes eget ansvar, 

hvorfor det er op til den studerende selv at forberede sig til at kunne følge valgfaget. 

 

Studienævnet tilsluttede sig forslaget. 

 

 

Punkt 8: Diskussion af sagsbehandlingspraksis - 4. eksamensforsøg 

(Bilag: notat om sagsbehandlingspraksis)  

Formanden gennemgik det på forhånd udsendte notat om praksis for tildeling af et 4. 

eksamensforsøg på de erhvervsøkonomiske uddannelser.  

Studienævnet diskuterede praksis, og der var enighed om at stramme op på praksis, 

hvorfor punktet vil komme på dagsorden igen sammen med en opgørelse af hvor 

mange ansøgninger om 4. eksamensforsøg, der indgives, både i forhold til bachelor-

projekt og specialer, i forhold til 5-årsreglen samt i forhold til 1. årsprøven. 

Formanden indstillede, at en dokumentation om forhold, som ikke forventes at æn-

dre sig i løbet af studietiden som fx dysleksi (ordblindhed), skulle kunne gælde for he-

le studietiden. Studienævnet udtrykte enighed heri. 

Studienævnet havde desuden en kort diskussion om sprog/kultur-fag i forbindelse 

med udveksling kan godkendes, og i så fald i hvilket omfang. Punktet vil komme på 

dagsorden til et fremtidigt møde. 

 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Der var intet at bemærke til punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 13.55. 

 
Venlig hilsen 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formanden for fagstudienævnet 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen 

Referenter 


