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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITY 

 

 
Study Board for Economics and Management  

 

Minutes of the ordinary meeting held on Tuesday 14 November 2017 at 

8:15 in 2630-K101, Fuglesangs Allé 

 

Present, faculty: 

Alexander Koch (Studienævnsformand (SNF)), Bo Sandemann Rasmussen  

(studieleder (SL)), Niels Peter Mols, Charlotte Christiansen, Morten Rask  

 

Present, students: 

Tor Toftgaard Madsen, Kasper Selmar Pedersen, Ida Ryden Urup Tølløse, Rikke 

Clausen 

 

Also present:  

Anne Charlotte La Cour, Christel Brajkovic Mortensen, Lone Wraa, Annia Hoff-

meyer (ref.) 

 

Absent: Rasmus Behnk, Anders Rosenstand Laugesen 

 

Minutes 

 
AGENDA: 

1. Approval of the minutes of the meeting held on Tuesday 24 October 2017, 
and of today's agenda: 

2. Possible implementation of requirements for math marks 
2.1. Dropout rate distribution viewed in relation to upper secondary 
school maths marks (cand.oecon., year group 2013-2014) 
- Appendix "Bilag til punkt 2 Økonomi kandidat matematik karakter" 

 
3. Number of admissions, winter  

- Appendix "Bilag til punkt 3 Oversigt_optag_vinter_Aarhus" 

4. Oral exams and written on-site exams at Aarhus BSS 
4.1. Presentation of subject matter (Bilag 1, punkt 4 Sagsfremstilling) 
4.2. Appendix  "Bilag 2 punkt 4 - Mundtlige og skriftlige eksamener Aar-
hus BSS" 
 

5. Evaluation, August courses 2017 (pending)  
- Appendix will be uploaded as soon as possible 

6. Registration for courses - spring 2018 
Information about course registration for the Spring semester and cancel-
lations of courses. 
-Appendix "Bilag punkt 6.1 og Bilag punkt 6.2 om undervisning-
stilmeldinger" 

https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-1543956-dt-content-rid-3218904_1/xid-3218904_1
https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-1543956-dt-content-rid-3244914_1/xid-3244914_1
https://blackboard.au.dk/bbcswebdav/pid-1543956-dt-content-rid-3244915_1/xid-3244915_1
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7. Compulsory course activities 

Continued discussion on compulsory course activities - from meeting 27th 
October 2017. 

8. Exemptions (this item will be discussed behind closed doors) postponed 
to next meeting 

9. General information 
8.1. Aarhus BSS Forum for Education: minutes 
8.2 Information on student population 1st of October 2017 
– Appendix: "Bestand og Produktion pr. 1. oktober 2017" 
 

10. Other business, if any 

11. Next meeting  

 

MINUTES: 

 

1. Approval of the minutes of the meeting held on Tuesday 24 Oc-

tober 2017, and of today's agenda: 

Referat og dagsorden blev godkendt. 

 

2. Possible implementation of requirements for math marks 

Som opfølgning på punkt fra tidligere møde samlede studienævnsforman-

den (SNF) op på udsendt data vedrørende matematikkarakter i forhold til 

gennemførelse og frafald.  

 

Studienævnet (SN) drøftede konsekvenserne af indførelse af et karakterkrav 

på 7 i matematik i hhv. kvote 1 og kvote 2. Der blev fremført argumenter 

om, at der muligvis ville være bedre gennemførelse ved indførelse af mate-

matikkrav, men til gengæld ville færre studerende blive optaget indled-

ningsvist. Ligeledes indføres fra 2020 et generelt krav om et gennemsnit på 

mindst 7,0 på adgangsgivende uddannelse på alle bacheloruddannelser på 

Aarhus BSS. Effekten af dette kendes endnu ikke. SN ser det dog som en 

positiv ting, hvis det via adgangskrav kan signaleres, at matematik er vigtigt 

på økonomiuddannelsen. 

 

SN besluttede ikke at arbejde videre med en model, hvor karakteren 7 i ma-

tematik er et krav for at komme ind gennem kvote 1, men hvor der kan læg-

ges vægt på gode karakterer i matematik i forbindelse med adgang via kvote 

2. 

 

Note: Der er efterfølgende sendt en sagsfremstilling til SN, som diskuteres 

på næste møde i december. Modellen kan i den foreslåede form godkendes 

af dekanatet. Såfremt modellen kan godkendes af SN, kan der arbejdes vi-

dere med en implementering fra optag 2020. Indstillingen vedlægges som 

bilag. 

http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/organisation/studienaevn-og-udvalg/aarhus-bss-uddannelsesforum/moeder-aarhus-bss-uddannelsesforum/
http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/organisation/studienaevn-og-udvalg/aarhus-bss-uddannelsesforum/moeder-aarhus-bss-uddannelsesforum/
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3. Number of admissions, winter 

Studielederen (SL) bemærkede, at baseret på tallene i bilaget, kan man ud-

lede, at det næsten er 1/5, der optages vinter. Det kan dog ikke aflæses, hvor 

mange af disse studerende, der reelt er helt nye, og det skal derfor undersø-

ges, hvor højt dette tal er. Der blev optaget 29 i 2016 og 20 i 2017. Afdelin-

gen for Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK) laver en un-

dersøgelse af adgangsgrundlaget for de studerende fra vinterstart, hvorefter 

SN fortsætter drøftelsen af adgang til kandidatuddannelsen om vinteren. 

 

4. Oral exams and written on-site exams at Aarhus BSS 

På baggrund af skriftlig indstilling fra Prodekanen for uddannelse havde 

studienævnet en drøftelse af eksamensformater. Studienævnsformanden 

(SNF) fremlagde baggrunden for overvejelserne omkring en generel modus 

på 20 minutter for en mundtlig eksamen. Der er generel opbakning i SN til, 

at mundtlige prøver som udgangspunkt har en varighed af 20 minutter, da 

det vurderes at være tilstrækkeligt til vurdering af de studerendes præsta-

tion. Der kan dog være prøver, hvor mere tid er hensigtsmæssigt. Derfor vil 

der konkret blive set på varighed ved mundtlige prøver i forbindelse med 

fremtidige godkendelser af kursusbeskrivelser. Der blev påpeget, at når en 

reeksamen konverteres fra skriftlig til mundtlig på grund af få tilmeldte, så 

kan 30 minutter være hensigtsmæssigt omfang, da der ofte tages udgangs-

punkt i opgaver af den type, der findes i en skriftlig eksamen, og som kræ-

ver lidt ekstra tid at gennemlæse.  

 

5. Evaluation, August courses 2017 

Der er stadig kun resultat fra 1 augustfag: 4247: International Management, 

og der er ganske få besvarelser, hvilket er forventeligt, da CUL ikke fik sendt 

skemaerne ud førend efter fagene var afsluttede. 

Der mangler stadig materiale fra CUL, og vi vender tilbage til emnet, når 

der kommer flere resultater. 

 

6. Registration for courses – spring 2018 

Studienævnet havde forud for mødet fået tilsendt tilmeldingstal for under-

visningstilmeldinger for foråret 2018. Efterfølgende har SL modtaget revi-

derede tal efter andet tilmeldingsvindue. 

 

På baggrund af tallene fra første tilmeldingsvindue er der 3 fag, der aflyses:  

 4109 Modelling Problems in Logistics 

 5340 Accounting Research 

 5523 The Economics of Pension and Demographics 
 
Derudover bliver faget 5335 Economics of Money, Banking and Financial 
Markets aflyst, fordi underviseren alligevel ikke har mulighed for at udbyde 
faget til foråret. 
 
De studerende, der var berørte af aflysningerne er orienteret, så de kunne 
vælge om i andet tilmeldingsvindue. 
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Studentermedlemmerne bemærker, at der er store udsving i nogle fag fra år 
til år. Dette gælder fx Advanced Financial Reporting – første gang var der 
ca. 50, sidste år var der ca. 20, og nu kun 16 tilmeldte. 

SN bemærker, at det ikke er usædvanligt, at der er variation fra år til år; 

også uden der sker ændringer i fagets opbygning, underviser o.a. Det kan fx 

være fordi det samlede fagudbud skifter, så der et år er noget, der er mere 

interessant end andet. Det pågældende fag får generelt gode evalueringer, 

men SNF vil gå i dialog med underviser og se på evalueringer, indhold mv. 

 

I forbindelse med drøftelse af tilmeldingstal påpegede SN, at den i 

kursuskataloget anførte deltagerbegrænsning i 3611 Programming in 

Quantitative Economics ikke har nogen betydning og ikke anvendes. Den 

fjernes derfor fra kursusbeskrivelsen. Ift. de andre fag med begrænsning 

skal det ligeledes overvejes næste gang der gennemgås fagbeskrivelser. Der 

har ikke været ventelister på fag i lang tid. 

 

Studentermedlemmerne fremførte, at Oeconrådet har talt om at stort set 

alle finance-fagene ligger på det erhvervsøkonomiske område og ikke i Oe-

con-regi, dvs. de hører ikke under dette studienævn. (Der er 4 fag under Oe-

con og 6 fag under EØ). Det har været diskuteret, hvorfor studerende skal 

tilmelde sig merc-finance-fag ved at sende en mail til studieadministratio-

nen i stedet for at tilmelde sig i selvbetjening som ved de øvrige fag. 

Charlotte Christiansen forklarede, at det sender det et signal om at fagene 

passer fagligt, men at det ikke praktisk er muligt at sikre, at der ikke er 

overlap ift. skemalægningen, som man ellers kan med Oecon-fagpakkerne. 

Der er tilslutning til at det på baggrund af forklaringen fortsætter som nu. 

 

7. Compulsory course activities 

Drøftelse fortsat fra SN møde den 24. oktober 2017. 

SL fremlagde, at der fortsat ønskes indførelse af forudsætninger for at ind-

stille sig til prøver på 1. semesterfag med henblik på at sikre fagligt fokus. 

SL vil tage det op med 1. semesterundervisere, for at sikre en hensigtsmæs-

sig fordeling af bundne forudsætninger, der på den ene side sikrer fagligt 

fokus, men som på den anden side ikke overbelaster de studerende. Deref-

ter vil det igen blive drøftet i SN. En løsning kunne være at øge antal multi-

ple choice-prøver fra 2 til 4, hvoraf kun 2 skal bestås, selvom de studerende 

skal deltage i alle 4.Det vil være eksamensforberedende for de studerende, 

da de vil skulle op i det samme til eksamen. 

 

Studentermedlemmerne fremfører, at det frygtes, at det vil presse de stude-

rende for meget, hvis de skal have eksamenslignende aktiviteter hver uge. 

SL bemærkede, at for de aktive studerende vil det ikke være et problem, 

men at det skal naturligvis koordineres, hvordan forudsætningsaktivite-

terne placeres i løbet af studiet. Nogle af forudsætningsprøverne (multiple 

choice prøverne) vil være på ca. 15 minutter, så omfanget alene vil signa-

lere, at det ikke er en stor arbejdsbelastning. 
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Det blev desuden i forbindelse med drøftelsen af dette punkt anført, at det 

ikke fremgår tydeligt nok, når der er anbefalede forudsætninger før delta-

gelse i et fag, f.eks. ved gennemførelse af andre fag tidligere i studieforløbet. 

Det skal i forarbejdet til fagbeskrivelserne besluttes til hvilke(t) fag, der er 

anbefalede forudsætninger for andre fag, og hvilke(t) der er relaterende fag. 

SNF sikrer, at fagkoordinatorerne gøres opmærksomme på det. 

 

8. Exemptions (closed doors) 

 

9. General information 

Ingen kommentarer fra studienævnet.  

 

10. Other business, if any 
Der har været en henvendelse vedr. Soc-observatører til Oecon Studienæv-
net efter Soc-uddannelsen overgår til det Erhvervsøkonomiske Studienævn. 
Tor Toftgaard Madsen (nuværende næstformand) vil gerne fortsætte som 
observatør i dette studienævn.  
 
Oeconrådet har forespurgt på om undervisningsevalueringer kan gøres of-
fentligt tilgængelige, da resultater kunne være relevante at kende inden til-
melding til fag. Med henvisning til de besluttede procedurer for undervis-
ningsevalueringer på Aarhus BSS blev det forklaret, at undervisningsevalu-
eringerne er et værktøj til kvalitetssikring. Det er fastsat i procedurebeskri-
velsen, at alene de aggregerede rapporter og en eventuel studielederredegø-
relse offentliggøres. Morten Rask (MR) bemærker endvidere, at det netop 
er studenterstudienævnsrepræsentanternes opgave at sikre, at der netop ta-
ges hånd om fag der har dårligt omdømme. Disse repræsentanter skal lige-
ledes viderebringe til Oeconrådet, at der er taget hånd om evt. problematik-
ker fra studienævnets side. 

Studentermedlemmerne påpegede desuden en bekymring vedrørende 
håndtering af dispensationssager fra studerende på Soc-uddannelserne, når 
disse overgår til nyt studienævn. Det blev fra SNUK’s side understreget, at 
der vil blive sikret en koordinering, så der sker en hensigtsmæssig over-
gang.  

11. Next meeting 

Næste møde afholdes den 5. december 2017 kl. 8.15 i 2630/K101. Mødeind-

kaldelsen er udsendt. 

 

Alexander Koch, studienævnsformand 

     / Annia Hoffmeyer, studienævnssupport 


