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Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Mandag den 14. december 2015, kl. 12:30 til 14:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Studiestartsprøve på HA 

 

3) Evaluering af 2. semester på HA 

 

4) Procedurer for godkendelse af profiler på HA 

  

5) Tilstedeværelse som obligatorisk forudsætning for at indstille sig 

 til eksamen 

 

6) Fastsættelse af grænseværdier for kvalitetsindikatorer 

 

7) Er der for mange fejlafleveringer i wiseflow? 

 

8) 4. gangsevaluering 

 

9)  Beslutning om kursusevaluering skal ske i team eller individuelt 

 

10) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Professor Anders Grosen  
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HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

BSc-studerende, Auguste Ciuksaite 

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Lars Esbjerg 

Lektor Liselotte Madsen 

Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen  

Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard 

BSc-studerende Mette Thorborg Zederkof 

 

Desuden deltog 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Linda Esmann Andersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

Formanden bød indledningsvist velkommen til Linda Esmann Andersen, som overta-

ger sagsbehandling af dispensationsansøgninger for de erhvervsøkonomiske fuldtids-

studier fra Ida Ravn Eriksen, som i det kommende år vil være tilknyttet det Juridiske 

Studienævn. 

 

a) Digital aflevering af bacheloropgave og speciale 

Dekanen har besluttet, at alle bacheloropgaver og specialer skal afleveres elektronisk 

i Wiseflow fra og med sommer 2016. Bachelorprojekterne vil udelukkende blive afle-

veret digitalt og ikke i papirformat. For kandidatspecialerne er det muligt for de en-

kelte institutter at beslutte, om opgaverne samtidigt skal afleveres i papirformat. In-

stitutterne har efterfølgende besluttet, at specialet også kun skal afleveres i en elek-

tronisk version, således at der ikke er forskellig praksis for bachelorprojektet og kan-

didatspecialet. 

 

b) Justering af fremdriftsreformen 

Ministeriet har sendt et lovforslag angående ændring af fremdriftsreformen i høring. 

Målene om øget studieeffektivitet fastholdes, men universiteterne får større fleksibili-

tet til at nå målene ved, at universiteterne for fremtiden selv kan fastsætte regler om 

ECTS-omfang pr. semester og løbende karaktergivning. Forslaget omfatter således 

bl.a. ophævelse af kravet om tilmelding til fag og prøver (60 ECTS pr. semester), mu-

lighed for at universiteterne kan fastsætte løbende, karaktergivende prøver samt bed-

re mulighed for supplering for ansøgere til kandidatuddannelse. 
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Punkt 2: Studiestartsprøve på HA 

Forud for mødet var udsendt notat af 11. december 2015 om ”studiestartsprøven” 

med forslag til den tekst, der skal indgå i studieordningen om prøven. 

Studienævnet godkendte efter en kort drøftelse nedenstående tekst, der er tiltrådt af 

Fakultetsstudienævnet. 

 

”Nye bachelorstuderende optaget pr. 1. september 2016 og herefter vil i uge 36 blive 

bedt om at deltage i en studiestartsprøve. Prøven gennemføres i BlackBoard og består 

af en Multiple Choice test. Spørgsmål i prøven vil være generelle spørgsmål om stu-

diestarten og ikke være specifikt relateret til studiets faglige indhold. Studerende har 

to prøveforsøg til studiestartsprøven. Studerende, der ikke gennemfører prøven vil 

kunne udmeldes af uddannelsen pr. 1. oktober”. 

 

 

Punkt 3: Evaluering af 2. semester på HA 

Forud for mødet var udsendt ”Resumé af møde vedrørende HA/BSc 2. semester”. Fra 

mødet fremhævede formanden, at der fra studenterside var givet udtryk for 
- at der i faget erhvervsøkonomi manglede sammenhæng mellem fagets mikro-

økonomidel og erhvervs- og samfundsbeskrivelse 

- at eksamenstiden i erhvervsøkonomi og kvantitativ metode var for kort 

- stor begejstring for studiecaféerne i kvantitativ metode 

For så vidt angik den manglende sammenhæng mellem mikroøkonomi og erhvervs- 

og samfundsbeskrivelse oplyste Anders Grosen, at de fagansvarlige er opmærksomme 

på problemet, og at der arbejdes med en bedre integration af de to dele.  

Fra studenterside blev det tilkendegivet, at faget industriøkonomi og strategi på 3. 

semester har vist sig at have tilsvarende ”integrationsproblemer”.  

 

HA-uddannelsens 3. semester evalueres i februar 2016. Der var enighed om, at såvel 

1. som 2. semester bør evalueres igen i 2016. 

 

 

Punkt 4: Procedurer for godkendelse af profiler på HA 

Forud for mødet var udsendt forslag til ”Procedurer for godkendelse af profiler på 

HA, december 2015”. 

 

Forslaget svarer stort til de kriterier for profiler som studienævnet godkendte forelø-

bigt på sit møde i maj 2014. 
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Studienævnet godkendte efter en kort drøftelse forslaget herunder 
- at alle profiler og valgfag skal godkendes af studienævnet efter indstilling fra 

profiludvalget 
- profiler må ikke fungere som pre-CM-niveau inden for samme faglighed   
- samme valgfag kan optræde på flere profiler, men det bør tilstræbes, at profi-

lerne har et unikt fagligt indhold, der ikke overlapper med andre profiler 
- alle fag i en profil skal kunne tages uafhængigt af øvrige fag – både indenfor 

samme profil og med øvrige fag 
- fag og profiler kan være på dansk eller engelsk og en dansk profil kan inde-

holde både engelske og danske fag 
- alle profiler tilbyder skriftlighed i form af seminarer, projektopgaver, cases el-

ler lignende af et omfang svarende til en arbejdsbelastning på mindst 2½ 
ECTS 

- for at opnå en profil skal de studerende vælge minimum 20 ECTS inden for 
fag, der på forhånd er defineret som profil-fag 

- studerende kan kun få én profil skrevet på deres eksamensbevis 

Det allerede nedsatte profiludvalg fortsætter med følgende sammensætning: Erik 
Strøjer Madsen, Lars Esbjerg, Anders Grosen, Inge Mørch Hauge samt Joachim 
Krogstrup Mikkelsen. 

På forespørgsel oplyste Janne Højris Olesen, at det desværre ikke havde været 
muligt, at imødekomme profiludvalgets oprindelige ønske om, at profilbetegnel-
sen tildeles efterfølgende på grundlag af de studerendes valgfagssammensætning. 
De studerende skal således forud for deres tilmelding til valgfag på forhånd til-
kendegive, om og hvilken profil de ønsker. Janne Højris Olesen oplyste, at den af 
profiludvalget oprindeligt ønskede ordning ikke kan systemunderstøttes og i givet 
fald ville skulle ”håndholdes”.  

Der blev i studienævnet udtrykt utilfredshed med, at de studerende skal vælge 
profilbetegnelse før valg af valgfag. Der var enighed om, at et stort studium kunne 
kræve samme service som et mindre studium, og at en ikke systemunderstøttende 
løsning i dette tilfælde ville være optimalt.  

 

 
Punkt 5: Tilstedeværelse som obligatorisk forudsætning for at indstil-
le sig til eksamen 
Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra Christian Waldstrøm og var bl.a. 
affødt af, at det er en forudsætning for at deltage i prøven i Marketing Manage-
ment på HA-uddannelsens 4. semester, at man har deltaget i præsentation af en 
marketing case samt optrådt som opponent på en anden casepræsentation. 

Formanden gav udtryk for generel betænkelighed ved at kræve tilstedeværelse 
som forudsætning for at deltage i eksamen og påpegede bl.a., at krav om møde-
pligt giver anledning til en række administrative problemer – også for underviser.  

Christian Waldstrøm oplyste, at der ikke er et akut behov for at få opstillet regler 
for afvikling de obligatoriske elementer i faget Marketing Management. 
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Punkt 6: Fastsættelse af grænseværdier for kvalitetsindikatorer 

Der var forud for mødet udsendt de på studienævnsmøde d. 30. juni 2015 fastsatte 

kvalitetsindikatorer, opgørelse af planlagte konfrontationstimer på studierne på BSS 

samt Uddannelsesrapport Aarhus BSS 2015. 

 

Formanden orienterede om, at der efter ønske fra Uddannelsesudvalget er mulighed 

for at foretage justering af lokalt fastsatte grænseværdier efter første gennemløb af de 

årlige statusser. Flere af grænseværdierne var på forhånd fastsat centralt af ledelsen 

på AU og fakultetsledelsen. Studienævnet skal træffe beslutning om justering af indi-

kator 1a og 1b – frafald samt indikator 6 – forskningsdækning. Studienævnet har 

desuden mulighed for at kommentere på de af Fakultetsstudienævnets fastsatte 

grænseværdier.  

 

Formanden redegjorde for, hvorfor han ikke så grund til at justere de af studienævnet 

fastsatte grænseværdier. Studienævnet udtrykte enighed heri. 

 

Det blev dog påpeget, at når et institut udbyder uddannelser under flere studienævn, 

så bør grænseværdien for frafald fastsættes af Fakultetsstudienævnet, så grænsevær-

dien er den samme for alle uddannelser under det pågældende institut. Frafaldet af-

hænger også af strategien for rekruttering af studerende, hvorfor man bør overveje at 

justere denne strategi, hvis frafaldet er for højt. Det blev yderligere påpeget, at et hø-

jere frafald vil påvirke kvalitetsindikatorerne for de tilbageværende studerende. 

 

Det blev desuden foreslået, at den fastsatte grænseværdi for antal optjente ECTS, 

hvor grænseværdien for rødt er 15 og grænseværdien for grønt er 25, bør være højere, 

da hovedparten af de studerende bør være fuldtidsstuderende. Denne grænseværdi er 

dog fastsat af AU. 

 

 

Punkt 7: Er der for mange fejlafleveringer i wiseflow? 

Der var forud for mødet udsendt en opgørelse over fejlafleveringer i Wiseflow i perio-

den foråret 2014 frem til nu.  

 

Formanden redegjorde kort for problematikken vedrørende studerende, som søger 

dispensation til at få lov at aflevere den rigtige og/eller fuldendte fil til bedømmelse 

efter eksamens afslutning. I forhold til antallet af afholdte eksaminer vurderes pro-

blemet ikke at være stort, men det har afgørende konsekvenser for den enkelte stude-

rende, som må tage eksamen om, selvom de har lavet en eksamensbesvarelse. Den 

typiske fejl består i, at de studerende benævner deres fil til digital aflevering med stu-

dienummer, hvorved de risikerer at aflevere en tidligere besvarelse fra eksamen i et 

andet fag, hvor filen også blot blev benævnt med studienummer. 
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Formanden har taget initiativ til, at det tydeligere fremgår af studieportalen, at de 

studerende skal være opmærksomme på, at afleveringen sker korrekt, da konsekven-

sen ellers er, at deres besvarelse ikke kan bedømmes. Der er desuden blevet udsendt 

en besked til alle studerende med samme budskab. Formanden håber således, at bud-

skabet spredes, så problemet mindskes i fremtiden. 

 

 

Punkt 8: 4. gangsevaluering 

Forud for mødet var udsendt opgørelse over antallet af 4. gangsevalueringer i perio-

den fra foråret 2014 frem til nu, herunder antal imødekommelser og antal afvisnin-

ger.  

 

Punktet er en opfølgning på studienævnsmøde d. 18. september 2015, hvor studie-

nævnet diskuterede praksis for 4. gangsevalueringer, og hvor en strammere praksis 

blev diskuteret. Der er bl.a. praksis for at give dispensation til en 4. gangsevaluering, 

hvis bachelorprojekt og speciale er den sidste aktivitet, som mangles for at kunne 

færdiggøre uddannelsen. Studienævnet ønskede dog et bedre grundlag for at kunne 

træffe afgørelse om en eventuel stramning. 

 

Formanden gennemgik kort opgørelsen og påpegede desuden, at det netop indførte 

krav om, at alle fag skal bestås er en yderligere opstramning, hvorfor han indstiller til 

at fastholde den nuværende praksis. 

 

Studienævnet udtrykte enighed heri. 

 

 

Punkt 9: Beslutning om kursusevaluering skal ske i team eller individuelt 

Center for Undervisning og Læring (CUL) varetager for fremtiden evaluering af un-

dervisning på BSS. I den forbindelse skal studienævnet beslutte, hvorvidt et kursus, 

hvor flere undervisere er involveret, skal evalueres som et samlet kursus, dvs. team-

evaluering, eller om underviserne skal evalueres individuelt. 

 

Formanden redegjorde for fordele og ulemper ved begge løsninger. Således vil en 

teamevaluering være bedre til at vurdere det samlede kursusudbytte, mens det vil væ-

re en fordel for underviser i forhold til en evaluering af dennes egen undervisning at 

have en individuel evaluering.  

 

Studienævnet vedtog at have en individuel evaluering, da evalueringerne også er et 

vigtigt instrument for institutterne. 

 

Det blev påpeget, at for kurser, hvor der er undervisere på hvert deres forelæsnings-

hold, skal der også ske individuel evaluering. Dette samme gælder øvelseshold. 
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Der blev desuden spurgt til, hvor hurtigt de aggregerede evalueringsoversigter er stu-

dienævnet i hænde. Charlotte Bak Svendsen vil vende tilbage med et svar herpå. 

 

Punkt 10: Eventuelt 

Der var en kort orientering om aflyste bachelor- og kandidatvalgfag. Således er valg-

faget Doing Business in English Speaking Markets på bachelor aflyst grundet for få 

tilmeldinger, mens valgfaget Corporate Governance and Business Strategy in Emer-

ging Markets på kandidat er aflyst grundet manglende ressourcer til lærerdækning af 

det pågældende fag. 

 

Det konstituerende studienævnsmøde vil blive planlagt, når timeplanerne for forårs-

semestret er offentliggjorte.   

 

Mødet sluttede kl. 1430. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formanden for fagstudienævnet 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen 

Referenter 


