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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt. Det blev bemærket, at bilagene vedrø-

rende tilmeldingstal hører under punkt 6 og ikke punkt 7 som angi-

vet i den oprindelige dagsorden. 

Referatet fra studienævnsmødet den 24. april 2019 blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Studieordningsændringer 2019 

1) Cand.oecon. 

 

Rettelser til tekst vedrørende IMSQE og PræPhD: 

Der indsættes ændringer i teksten vedrørende minimums-

kravet i henhold til det dokument, som er fremsendt til stu-

dienævnet i e-mail til alle studienævnsmedlemmer den 20. 

maj 2019, efter udkastet til studieordningen var blevet lagt 

op på BlackBoard sammen med dagsordenen.  

Alle de økonomiske fagområder skal nævnes på speciale på 

IMSQE, så det bliver ensrettet med de øvrige linjer. 

Vedrørende beskrivelsen til optag på IMSQE. Sætningen 

”muligvis evnen til at skrive projekter” slettes. Det er ikke 

operationaliserbart, og Optagelse bruger det ikke til noget. 

Der henvises til punkt 4, som ikke findes. Henvisningen ret-

tes til det rette punkt. 

 

Beskrivelser af specialiseringen i Politik og Økonomi: 

I punkt 3.a skal titlerne på faggrupperne skrives på engelsk, 

så det passer med resten af oecon.-beskrivelserne. Der skal 

være en faggruppe kaldet ”Public Policy” i stedet for ledelse. 

Det er mere retvisende for de fag, der hører herunder. 

Teksten vedrørende mobilitetsvinduet er taget ud i beskrivel-

sen af denne specialisering, da alt i princippet kan meritteres 

ind. Studenterrepræsentanterne mener ikke, at det er me-

ningsforstyrrende. 

Udtrykket ”medvejleder” er anvendt bevidst, da det er mere 

inkluderende end bivejleder, og en medvejleder forventes at 

have en næsten lige så stor indflydelse som (hoved)vejlede-

ren. 

 

Vedrørende specialiseringerne i driftsøkonomi og national-

økonomi: 

I punkt 2.b. beskrives det, at kernefag skal udgøre mindst 30 
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ECTS ud af 30 ECTS. Formuleringen kan være forvirrende, 

men det er umiddelbart den mest korrekte måde at beskrive 

det på, så studienævnet besluttede, at formuleringen behol-

des. 

 

Generelle/gennemgående rettelser: 

Ved hver specialisering er der et afsnit, som angiver, hvor de 

studerende kan finde fagudbuddet. Afsnittet begynder med: 

”Fagene kan findes…” efter første punktum slettes ”kan” i 

sætningen ”Herunder kan også…”. 

 

Der blev spurgt ind til rækkefølgen af opremsningen af fage-

nes niveau. Som studieordningen ser ud nu, begynder op-

remsningen med krav til High/Advanced fag. Studienævnet 

diskuterede, hvorvidt opremsningen i stedet skulle nævne 

kravene til basicfag først. Studienævnet besluttede, at bibe-

holde den nuværende rækkefølge, da det er ens i alle beskri-

velserne, og da det ikke er meningsforstyrrende.  

 

Terminologien omkring linjer er ændret til specialiseringer. 

Studieordningen skal kontrolleres, så de steder, hvor der op-

rindeligt har stået ”linjer” skal rettes til ”specialiseringer”. 

 

I afsnit 3.3 Til- og afmelding af prøver er der i underafsnittet 

”Eksamenskrav” nævnt at en intern censur kan foretages af 

en ”udpeget lærer”. Dette bør rettes til ”udpeget underviser”. 

Studienævnssupporteren undersøger om afsnittet er tekst 

bestemt fra centralt hold eller vi selv kan rette det. 

2) Øvrige ændringer til studieordninger 

Studienævnet havde ingen kommentarer til rettelserne, som 

fremgår af notatet. 

 

4. Revision af oecon.-uddannelsen fra 2020 

BSR ridsede op, at oecon.-uddannelserne har haft nogle væsentlige 

udfordringer efter soc.-uddannelsen er flyttet fra oecon til erhvervs-

økonomi. Helt specifikt er der faldende interesse fra Institut for 

Virksomhedsledelse for at udbyde fag til oecon. Alternativet til et 

fagudbud fra Institut for Virksomhedsledelse er på nuværende tids-

punkt at forhåndsgodkende fag fra merc.-uddannelsen. Det medfø-

rer en risiko for, at profilen for oecon.-uddannelsen udviskes i for-

hold til merc.-uddannelsen. 

 

MBJ påpegede, at Institut for Økonomi selv skal udbyde fagene. Der 
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er undervisere på instituttet, der kan undervise i både driftsøkonomi 

og ledelse. 

BSR spurgte ind til hvad der eventuelt kan træde i stedet for de fag 

fra Institut for Virksomhedsledelse som på nuværende tidspunkt 

udbydes på bacheloruddannelsen. Han oplyste, at der fortsat er et 

ønske om at opretholde 3-delingen i nationaløkonomi, driftsøko-

nomi og metode på hvert semester, og at der samtidigt skal tages 

hensyn til samlæsningerne med Bacheloruddannelsen i Politik og 

Økonomi. Der skal ikke ske udskiftning til fag, som er oplagt for Po-

litik og Økonomi, da det kan forstyrre deres studieprogram. BSR’s 

vurdering er, at det reelt er 15 ECTS, som det drejer sig om. De 10 

ECTS point kommer fra faget 2465: Marketing and Strategy på 1. se-

mester og de 5 ECTS point kommer fra halvdelen af faget 1201: 

Principles of Organisation and Management på 2. semester. 

 

Der er forskellige grader i, hvordan vi kan lave ændringerne. På nu-

værende tidspunkt er der en struktur med principles-fag i starten. 

Det er et ønske, at der ikke introduceres fagområder på kandidaten, 

som ikke er på bacheloruddannelsen. IMSQE, PolØk og PræPhD 

skal bevares. Vi skal tage stilling til, om progression med 4000, 

5000 og 6000-fag skal bibeholdes? Det er svært at fastholde den nu-

værende formelle progressionsstruktur. Vi bør stadig sikre, at nogle 

fag er forudsætning for andre. På nuværende tidspunkt er der meget 

valgfrihed og vi er ekstremt fleksible på kandidatuddannelsen. Skal 

der eventuelt være obligatoriske fag? Forskellige argumenter kan 

tale for obligatoriske fag. Obligatoriske fag sikrer en grundfaglighed, 

og det er også mere sikkert, at det kan findes ressourcer til obligato-

riske fag. Det er ikke ønskeligt at gå helt i cand.merc.’s fodspor med 

2 hele semestre med obligatoriske fag. I stedet kan man forestille sig 

f.eks. 30 ECTS obligatoriske fag.  

 

Der vil på Institut for Økonomi blive nedsat et programpanel for oe-

con.-uddannelserne. Den nye profilering vil ligeledes blive diskute-

ret i ledelsesgruppen. BSR ved ikke på nuværende tidspunkt, om det 

kan nås inden sommerferien. Ellers er planen, at diskussionerne 

skal foregå i starten af efteråret. Der bliver ikke taget endelige be-

slutninger før i efteråret. 

 

RS spurgte ind til hvorfor soc.-uddannelsen blev flyttet til Det Er-

hvervsøkonomiske Studienævn. BSR svarede, at uddannelsen er 

nærmere beslægtet med merc., og en flytning hertil var naturlig. Det 

er også et forsøg på at nedbringe frafaldet på uddannelsen. AK oply-

ste, at soc.-uddannelsen oprindeligt er blevet brugt til at uddanne 

lærere i Erhvervsøkonomi.  
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RC gav udtryk for, at det er et stærkt ønske fra de studerende, at få 

noget mere finansiering ind i uddannelsen på et tidligere tidspunkt. 

Gerne i stedet for driftsøkonomi. BSR var enig med RC i, at finansie-

ring er ved at overtage i forhold til driftsøkonomi. Men lige med fi-

nansiering er det vigtigt, at vi tænker over hvad vi gør med hensyn 

til profilering i forhold til merc.-uddannelsen, men også i forhold til 

Mat.Øk.-uddannelsen. RC udtrykte, at det er vigtigt, at der kan fin-

des mandskab til organisationsfaget. Det er som regel det fag, som 

fremhæves af tidligere studerende. AK oplyste, at han tidligere har 

undervist i det, og gav udtryk for at han godt mener, at faget kan 

rykkes mere i oecon.-retningen. BSR var enig i at faget godt kan la-

ves, så Institut for Økonomi selv kan dække det. RC gav udtryk for, 

at man skal passe på at kalde faget ”Principles of…”, da der så vil 

være en forventning om, at man kan bygge videre på det. RS mener 

heller ikke at faget skal lægges for sent. Faget er introducerende, og 

vil derfor være i fare for at blive klemt, hvis det ligger for sent i forlø-

bet.  

 

Studienævnet diskuterede faget Principles of Organisation and Ma-

nagement. Der var enighed om, at der stadig skal være noget Princi-

ples of Management. Nogle ønskede også, at der stadig er organisa-

tion, men i en mere oecon.-retning. Studienævnet diskuterede mere 

generelt, hvordan de tre første semestre skal skrues sammen. Stu-

denterrepræsentanterne ville gerne beholde noget organisation, 

men de vil også meget gerne have noget mere finansiering. BSR op-

lyste, at finansieringsområdet er ikke nemt at skaffe flere ansatte på. 

Der skal også udbydes flere fag til kandidatuddannelsen, hvis man 

udvider udbuddet på bacheloruddannelsen.  

 

CMA fortalte om et fag på KU kaldet ”Samfundsbeskrivelse”. Faget 

består af en introduktion til statistik og kobler til virkeligheden med 

teori. Måske kunne noget af det anvendes i Principles of Mathema-

tics and Statistics. RS var enig i, at beskrivende økonomi er en na-

turlig ting på økonomiuddannelsen, men han er i tvivl om, hvor me-

get tid man skal bruge på at trække statistik ud af statistikbanker. 

AK udtrykte, at vi også skal passe på med profileringen i forhold til 

HA. HA bruger meget beskrivende samfundsøkonomi i deres mikro- 

og makrofag. BSR oplyste, at der ikke er noget hands-on i undervis-

ningen på nuværende tidspunkt. Det har ikke tidligere haft den store 

interesse blandt de studerende. Han mente, at årsagen kunne være, 

at det ikke var eksamensrelevant. RS gav udtryk for, at man sagtens 

kunne have mere af den type undervisning. Måske kunne det endda 

medvirke til at sænke frafaldet. AK tilføjede, at mundtlig eksamen 
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ikke er oplagt i den type fag, så der skal tænkes over eksamensfor-

men. VJUD sagde hertil, eksamensformen i andre fag ikke nødven-

digvis altid afspejler faget. CMA gav udtryk for, at hendes erfaring 

er, at hun bedst kan huske fagets indhold, hvis hun har været til en 

mundtlig eksamen. BSR gav udtryk for, at elementet med beskri-

vende samfundsøkonomi skal ligge i den blok som poløk’erne også 

har. ”Principles of Micro and Macro” kan godt indeholde noget be-

skrivende samfundsøkonomi. AK foreslog en lille version af et p-fag 

– evt. 5 ECTS, hvor man skal bruge de redskaber man allerede har 

erhvervet. Så kan de studerende måske tidligere få en idé om, hvad 

metoderne skal bruges til. BSR medgav at projekt- eller hjemmeop-

gave er ret oplagt. RS foreslog en 3-dages hjemmeopgave. AK opfor-

drede til at hjemmeopgaver ikke ligger tidligere end 2. semester, så 

de studerende har opnået lidt mere skriftlighed. RS medgav, at man 

skal kunne noget skriftligt, for at kunne besvare en hjemmeopgave.  

 

MBJ opfordrede til, at man ikke nødvendigvis tager marketing helt 

ud af studieordningen. Det er stadig vigtigt, at de studerende opnår 

en forståelse for de centrale principper i marketing. På nuværende 

tidspunkt kan vi godt finde vores egne undervisere i marketingsde-

len. BSR påpegede, at der også på nuværende tidpunkt er et kandi-

datfag i marketing. RC oplyste, at det ikke er marketing, der står 

øverst på ønskelisten for fag blandt de studerende. VJUD tilføjede, 

at det måske er en mulighed at blande faget med nogle andre ele-

menter. På nuværende tidspunkt fungerer faget lidt som et afslap-

ningsfag. AK foreslog, at man kun samle de vigtigste driftsøkonomi-

ske elementer i et fag på 10 ECTS. Det er vigtigt, at de studerende 

også lærer at anvende statistik og Big Data. 

 

RC spurgte ind til, om det er meningen, at 6.-semesters valgfag skal 

lægge op til fag på kandidatuddannelsen. BSR svarede hertil, at hvis 

der er tale om et fag som mange tager, så kan man godt bygge 

ovenpå på kandidatuddannelsen. RC påpegede, at det største pro-

blem ved det er de studerende, der kommer udefra. De har ikke haft 

mulighed for at have de samme forudsætninger, som de studerende 

der har haft valgfaget i deres bacheloruddannelse. BSR gav udtryk 

for, at det ikke er afgørende om faget er obligatorisk eller ej. Det vil 

være oplagt at bygge videre på faget på kandidatuddannelsen, hvis 

det udbydes på bacheloruddannelsen. Og hvis det udbydes på ba-

cheloruddannelsen, så skal fagets indhold ikke gennemgås igen i 

kandidatfaget. RC videregav et ønske fra de studerende om, at der 

kun skal være ét alternativ til programmeringsvalgfaget på 6. seme-

ster. På den måde er der større sandsynlighed for, at de studerende 
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som ikke ønsker programmering har et reelt alternativ. Når der ud-

bydes mange alternativer, er risikoen for at et alternativt valgfag ud-

bydes alt for lille, da antallet af tilmeldinger til de enkelte valgfag er 

for lille til at oprette fagene. 

 

MBJ lagde op til en diskussion af, hvorvidt uddannelsen skal blive 

ved med at være en generalistuddannelse, eller om den skal være 

mere specialistpræget. BSR gav udtryk for, at uddannelsen fortsat 

skal være en bred uddannelse. Den bliver smallere, men meningen 

er stadig, at uddannelsen skal være generalistpræget. RC påpegede, 

at de studerende gerne vil have bredde i uddannelsen, men kun hvis 

der er mulighed for at bevare tilsvarende bredde på kandidatuddan-

nelsen. MBJ påpegede, at studienævnet stadig kan udbyde drifts-

økonomiske fag på kandidatuddannelsen, men Institut for Økonomi 

skal selv levere bemandingen. VJUD gav udtryk for, at det er vigtigt 

at bevare driftsøkonomi. På AU bliver man mere generalist end på 

de tilsvarende uddannelser på de øvrige universiteter.  

 

MBJ lagde vægt på, at Institut for Økonomi er god til at levere kvan-

titative fag, og der er en stor boldbane at spille på. Det er vores force 

i forhold til andre uddannelser og universiteter. RC påpegede vigtig-

heden af, at der kan udbydes tilsvarende kvantitative fag på kandi-

datuddannelsen. MBJ foreslog, at man kunne bringe de kvantitative 

kompetencer meget mere i spil i driftsøkonomien og så bevare den 

kobling. RC var enig, så længe der også kan fås overbygningsfag på 

kandidatuddannelsen. BSR var enig i de synspunkter. VJUD ønsker 

at være med til at lave om i marketing og strategi-faget. Hvis de stu-

derende har haft Erhvervsøkonomi på deres ungdomsuddannelse, 

så er store dele af faget allerede dækket derfra.  Det er dog ikke alle 

der har haft det. BSR gav udtryk for, at det forhåbentlig er noget vi 

kan gøre noget ved.  

 

Kandidatuddannelsen: 

AK påpegede, at 4000-fag bruges som forudsætningsfag for andre 

fag. Det er vigtigt, at et fag peger på, hvilke andre fag der åbnes for. 

BSR lagde op til en diskussion af, hvorvidt studienævnet eventuelt 

skal undlade at have et progressionssystem. Der er en klar progres-

sion op gennem bacheloruddannelsen og til kandidatuddannelsen, 

men der behøver måske ikke være en formel progression gennem de 

tre semestre på kandidatstudiet, hvor der følges fag. Studienævnet 

tjekker jo ikke om der er reel progression fra 4000-fag til 5000-fag. 

Det nuværende system er et meget formelt system. Vi kunne spare 

noget besvær ved at afskaffe det formelle system. Der vil stadig være 

nogle fag, som er forudsætning for andre fag. Der vil stadig være en 
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naturlig rækkefølge at tage fagene i. Man kunne lave en oversigt, 

som minder om den der allerede ligger på studieportalen for finan-

sieringsfag. AK gav udtryk for, at det kan være godt at holde fast i, at 

man skal have et minimum af de basale fag. BSR udtrykte en be-

kymring for at de studerende vælger for bredt. RC var enig i, at 

ideen med 4000 og 5000 fag er god, men at den ikke virker i prak-

sis. Bacheloruddannelsen er bred, og det bør være op til de stude-

rende selv, om de vil bevare bredden eller om de vil specialisere sig 

på kandidatuddannelsen.  Vi behøver ikke linjerne mere, da der ikke 

er ret stor efterspørgsel efter dem. Det er vigtigt for de studerene at 

bevare valgfriheden. AK vil gerne sikre sig, at der kommer lidt 

bredde ind i kandidatuddannelsen. Han er bekymret for, at uddan-

nelsen ellers bliver for snæver. Det gælder især, hvis de studerende 

får et ekstra topic ind i studieprogrammet. VJUD stillede spørgsmål 

ved, om det ikke netop er en fordel, at man som studerende kan 

vælge om man vil være specialist eller generalist? AK uddybede sin 

bekymring med, at der kan være en risiko for, at en studerende bli-

ver så specialiseret, at uddannelsen kan blive uddateret inden den 

studerende bliver kandidat. BSR vil gerne holde fast i restriktioner 

på et vist antal fag fra bestemte faggrupper. Han vil gerne sikre 

bredden i studieprogrammet, men han vil ikke nødvendigvis sikre 

progressionen for enhver pris. RC og VJUD gav udtryk for, at det 

ikke ifølge dem vil være et problem med øget valgfrihed. Det er 

svært for dem at se, at valgfriheden er et problem. Der er stor efter-

spørgsel efter dem på arbejdsmarkedet, og derfor mener de ikke, at 

det er nødvendigt med indskrænkninger. Desuden bør bredden være 

opnået på bacheloruddannelsen. BSR gav udtryk for, at hvis de stu-

derende har opnået en bredde fra bacheloruddannelsen, så bør det 

ikke være et problem med begrænsninger på kandidatuddannelsen. 

I studienævnet er der uenighed om behov for bredde eller specialise-

ring på kandidatuddannelsen.  

 

AK foreslog, at studienævnet hører aftagerne om, hvilke forventnin-

ger de har til, hvad de studerende kan, når de kommer ud. RC vil 

gerne have en tydeligere angivelse af strukturen på uddannelsen. 

BSR foreslog at kandidatuddannelsen får en struktur som ligner den 

på fagområdet Finance, hvor der er en tydelig angivelse af, hvordan 

de enkelte fag naturligt kan følge hinanden.  

 

VJUD foreslog, at sammenhængen mellem fag kunne blive til et eva-

lueringspunkt. RC påpegede, at det nogen gange ikke er klart hvor-

for nogle fag er forudsætninger for andre. AK påpegede, at det er 

svært at tænke i rækkefølge af fag, hvis man har meget valgfrihed. 

RC påpegede, at forudsætningsfagene er angivet i fagbeskrivelsen. 



 

 

 

  

  

 

Side 10/12 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Hvis man vælger et fag, hvor man ikke har forudsætningerne, så er 

man selv ansvarlig for at læse det op. 

5. Årlig Status for Politik og Økonomi, 21. maj 2019, kl. 13.45 

Mødet vil være en opfølgning på de 7 handlingspunkter fra uddan-

nelsesevalueringen. Udgangspunktet for mødet vil være datapakke-

rapporten. Det primære punkt vil være førsteårsfrafaldet, som har 

en gul indikator.  

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Tilmeldingstal for efteråret 2019. Enkelte fag ligger lavt, men 

det er blevet besluttet at alle fag opretholdes. Der er nogle få 

udvekslingsstuderende, som ikke indgår i opgørelserne, og 

de nyindskrevne fra september fremgår heller ikke af den 

nuværende opgørelse. 

2) BSR er gået i gang med de forårsevalueringer, der ligger re-

sultater på allerede nu. Han har givet et klap på skulderen til 

de undervisere, som har gode evalueringer eller hvor der var 

sket en væsentlig forbedring siden sidst, faget kørte, og han 

har talt med de undervisere, hvor der har været udfordrin-

ger.  

Der har været en enkelt sag med fag med meget negative 

evalueringer. Her har BSR henvendt sig til sektionslederen. 

Der er sat en proces i gang, mens faget stadig er i frisk erin-

dring. 

7. Eventuelt 

Kønsbias i evalueringerne  

AK har vedrørende ”Den gyldne pegepind” bemærket, at kun én 

kvinde har fået den de sidste 28 år. Det er på trods af at der også fo-

religger meget positive evalueringer; også blandt de kvindelige un-

dervisere. RC påpegede, at de undervisere der bliver valgt, er de un-

dervisere, der får flest stemmer i forhold til holdets størrelse. AK op-

fordrede alligevel de studerende til at kigge på tallene over tid. BSR 

påpegede at ved de foreliggende evalueringer, er det en kvindelig 

underviser, der har de mest positive evalueringer. Hun var ikke en-

gang nomineret. VJUD oplyste, at nomineringerne kom ud inden 

det pågældende fag rigtigt startede. BSR påpegede, at der er en 

skævhed i fordelingen af valgte underviserne, men det bør undersø-

ges, om der også er en udpræget skævhed i nomineringerne. VJUD 

medgav, at de ved næste nomineringsrunde bør tage hensyn til, om 

undervisningen rent faktisk er i gang. 

 

RC påpegede, at de studerende oplever at opponering ved bachelor-
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projekterne ikke er ensartede. For de studerende er det en vag af-

slutning på noget, som de har brugt lang tid på. BSR oplyste, at den 

eneste måde der kan ske ensretning på, er ved at lave et decideret 

mundtligt forsvar. Han har hørt mange positive tilkendegivelser om 

opponeringerne. CMA gav udtryk for, at det kan virke sært, at det er 

en anden der fremlægger ens opgave. BSR oplyste, at ordningen er 

lavet sådan for at sikre, at der er andre end vejlederen, der har læst 

opgaven.  Studenterepræsentanterne fremhævede, at opponent-

gruppen kan stille spørgsmål, som vejleder ikke finder relevant. BSR 

oplyste, at det er en del af hele setuppet. AK spurgte ind til, om de 

studerende savner feedback på selve opponeringen. CMA svarede 

bekræftende. RC svarede uddybende, at det føles som om, at nogle 

vejledere er ligeglade med opponeringen, og som studerende gider 

man ikke bruge tid på det, hvis vejleder er ligeglad med det man la-

ver. AK oplyste, at ideen med opponering er, at man sætter sig ind i 

rollen som bedømmer. Det er en slags forberedelse til peer review. 

Måske fremgår det ikke så klart. BSR påpegede, at alle opponeringer 

ikke kan blive udført på samme måde, når der så mange forskellige 

vejledere involveret. Der er prøvet flere modeller. CMA påpegede, at 

der blandt de studerende er tvivl om formatet, og hvad man skal 

have ud af det. De studerende har svært ved at se formålet med op-

poneringerne. BSR svarede hertil, at en ensretning af opponerin-

gerne vil have svært ved at få gennemført. Rammerne er formelt set 

ens for alle. Alternativet er, at indføre individuelt mundtligt forsvar. 

Studienævnet drøftede, at der måske er mulighed for at gemme vej-

lederevalueringerne til efter opponeringsrunderne. Det blev beslut-

tet at genoptage diskussionen i august i forbindelse med fagbeskri-

velserne til efteråret. 

 

Studenterrepræsentanterne påpegede, at der endnu en gang er an-

vendt et pensum, der er større end angivet i fagbeskrivelsen i faget 

3015: Scientific Methods. I fagbeskrivelsen er der opgivet et pensum 

på 200 sider, men ved en sammentælling er pensum reelt på 600 si-

der. I fagbeskrivelsen har underviseren undladt, at opgive artikler, 

som var en forudsætning for at kunne løse opgaverne i faget. Stu-

denterrepræsentanterne opfordrede til, at dette bliver angivet i fag-

beskrivelsen fremover, således at denne afspejler det pensum, som 

de studerende reelt forventes at have gennemgået. Underviserens 

egne noter bør også tælle med i pensumangivelsen, såfremt de stu-

derende forventes at kunne indholdet af dem til eksamen.  

 

Studenterrepræsentanterne spurgte ind til, hvorfor der er lukket så 

mange toiletter i H-bygningen og ved Institut for Virksomhedsle-
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delse? Det gør det vanskeligt at nå på toilettet mellem forelæsnin-

gerne. BSR oplyste, at det må være en beslutning, som AU Byg-

ningsservice har taget på foranledning af et ønske fra Institut for 

Virksomhedsledelse. Det er ikke noget studienævnet kan løse. 

8. Næste møde 

Onsdag den 19. juni 2019, kl. 9.30-12.00 


