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Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi 

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 3. november 2015, kl. 12:30 til 14:00. 

Sted: Afventer 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

(Bilag: valgfagsudbud for foråret 2016 eftersendes) 

 

2) Eksamenssprog på cand.merc. 

 

3) Antal hold – HA og BSc 

 

4) Sprog/kultur-fag i forbindelse med udveksling 

 

5) Aflysning af undervisning ved overfyldte lokaler 

(Bilag: mail fra underviser) 

 

6) Klage over at valgfagene The Economics of Human Resources og Ad-

vanced Strategic Human Resource Management ikke udbydes i for-

året 2016 

(bilag: 2 klager fra studerende) 

 

7) Beskæftigelsesundersøgelsen 2014 

(bilag: Beskæftigelsesundersøgelse 2014 for 1-års dimittender, 5-års dimittender 

samt samlet) 

 

8) Eventuelt 

 

 
In English: 

 

Notice of meeting no. 5. in the Board of Studies for Economics and Busi-

ness Administration  

 

Tuesday November 3 2015 at 1230-14 

 

Agenda 

 

Tid: Tirsdag den 3. november 2015, kl. 12:30 til 14:00. 

Sted: Afventer 

 

Dagsorden  

 

9) Meddelelser 

(Bilag: valgfagsudbud for foråret 2016 eftersendes) 

 

10) Eksamenssprog på cand.merc. 

 

11) Antal hold – HA og BSc 

 

12) Sprog/kultur-fag i forbindelse med udveksling 

 

13) Aflysning af undervisning ved overfyldte lokaler 

(Bilag: mail fra underviser) 

 

14) Klage over at valgfagene The Economics of Human Resources og Ad-

vanced Strategic Human Resource Management ikke udbydes i for-

året 2016 

(bilag: 2 klager fra studerende) 

 

15) Beskæftigelsesundersøgelsen 2014 

(bilag: Beskæftigelsesundersøgelse 2014 for 1-års dimittender, 5-års dimittender 

samt samlet) 

 

16) Eventuelt 

 

 
In English: 

 

Notice of meeting no. 5. in the Board of Studies for Economics and Busi-

ness Administration  

 

Tuesday November 3 2015 at 1230-14 

 

Agenda 

 

Tid: Fredag den 15. april 2016, kl. 10:00 til 11:30. 

Sted: K101 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Godkendelse af fagbeskrivelser HA-studiets 6. semester 

 (Bilag: fremsendes senere) 

 

3)  Fagudbuddet for efteråret 2016 og foråret 2017 – bachelor og  

 kandidat 

 (Bilag: fremsendes senere) 

 

4) Diskussion af Scenarium for studiefremdrift 

 (Bilag: forslag samt høringssvar vedlagt) 

 

5)  Eventuelt 

 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Lektor Lars Esbjerg 

Professor Anders Grosen  

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

BSc-studerende Lisa Larsdóttir Løkke Rasmussen 
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Fraværende med afbud 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut 

BSc-studerende Viktoria Kostova 

HA-studerende Amanda Frimer-Larsen Andersen 

BSc-studerende Lau Bering Keiding 

 

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 

 

a. Ved prøven i Strategy and Management Accounting blev en 2 år gammel ek-

samensopgave genanvendt. Da en del af de 140 studerende havde haft adgang 

til en vejledende løsning, har studielederen besluttet, at eksamensbesvarel-

serne bedømmes med bestået/ ikke bestået. De studerende tilbydes samtidig 

en ny eksamen, der placeres snarest muligt.    

Ved prøven i Advanced Market Research indeholdt eksamensopgaven 2 tabel-

ler fra en artikel, der kunne googles ud fra den anvendte model i opgaven. 

Kun få studerende fandt modellen, men de har haft en fordel ved besvarelsen 

af 2 delspørgsmål, svarende til ca. 25% af opgaven.   

Formanden tilkendegav, at der bør ske en opstramning af procedurerne for 

udarbejdelse af eksamensopgaver, og at der i overvejelserne heraf bør indgå 

muligheden for en målrettet information til udenlandske undervisere. Set i ly-

set af interessen i, at ekstraordinære omprøver bør afvikles hurtigst muligt ef-

ter den ordinære prøve blev det foreslået, at eksamensopgaven til ordinær ek-

samen og reeksamen udarbejdes samtidigt. Reeksamensopgaven vil i givet 

fald kunne anvendes, hvis der skulle opstå behov for at udbyde en ekstraordi-

nær omprøve.  

b. Efter talentbekendtgørelsen er det muligt, at begrænse antallet af eksamens-

forsøg til 2. Efter ønske fra Institut for Virksomhedsledelse har studielederen 

godkendt, at fagene under talentprogrammet afvikles med max. 2 prøvefor-

søg. Det er efterfølgende besluttet, at fagene under talentprogrammet ikke af-

vikles under talentbekendtgørelsen, hvorfor de som andre prøver gennemfø-

res med 3 prøveforsøg. 

c. 12. april 2016 blev der afholdt et møde med linjekoordinatorerne med følgen-

de dagsorden:  

- fremdriftsreform II 

- specialefrister og udvidet problemformulering 

- undervisningsfrie uger på CM 



 
 

    

Side 3/5 

 

- aflevering i Wiseflow.  

Der var blandt linjekoordinatorerne enighed om at der skal kræves en udvidet 

problemformulering ved tilmelding til specialer. Der var endvidere enighed 

om at fastholde en undervisningsfri eksamensuge, medens den undervis-

ningsfri uge til studieture i forårssemestret kan afskaffes. 

d. Det er besluttet, at ændre navnet på BSS’s områdestudienævn til fakultetsstu-

dienævn.  

 

Punkt 2. Godkendelse af fagbeskrivelser HA-studiets 6. semester 

Forud for mødet var udsendt kursusbeskrivelse for fagene erhvervsret og videnskabe-

lig metode.  

 

For så vidt angik videnskabelig metode oplyste formanden, at faget oprindeligt blev 

godkendt med titlen videnskabsteori. 

 

Med hensyn til erhvervsret blev det tilkendegivet, at kvalifikationsbeskrivelsen bør 

uddybes. 

 

Studienævnet godkendte med ovenstående bemærkninger kursusbeskrivelserne for 

erhvervsret og videnskabelig metode 

 

Punkt 3: Fagudbuddet for efteråret 2016 og foråret 2017 – bachelor og 

kandidat 

Forud for mødet var udsendt oversigt over udbudte profiler og profilfag samt oversigt 

over udbudte cand.merc.-valgfag efterår 2016. 

 

Med hensyn til HA oplyste formanden, at nedenstående valgfag udbydes som rene 

valgfag uden for profil. 

 

Erhvervsretlige emner, Renewable Energy Law (Juridisk Institut) 

The Economics of Strategic Decision Making, Empirical Economics (Institut for Øko-

nomi) 

Industrial Marketing, Forhandlingsteknik (Institut for Virksomhedsledelse) 

Projektorienteret emne/Project-Based Topic, (Institut for Forretningsudvikling og 

Teknologi). 

 

Formanden oplyste, at der ved gennemgangen af kursusbeskrivelserne har været sær-

ligt fokus på  

- kvalifikationsbeskrivelse 

- konfrontationstimetal/belastning 

- fordeling af timer over semestret 

- deltagerbegrænsning 

- eksamensforudsætninger 
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- særlige eksamensformer – herunder løbende evaluering, undervisnings-

deltagelse 

- censur 

 

Konfrontationstimetal og fordeling af timer over semestret: Formanden oplyste, at 

en fravigelse fra det normale timetal godkendes, hvor konfrontationstimerne erstat-

tes af andre undervisningsaktiviteter. Formanden oplyste herudover, at der tilstræbes 

en jævn undervisningsbelastning over semestret, og at undervisning i koncentrerede 

forløb kun godkendes rent undtagelsesvist. 

 

Deltagerbegrænsning: Formanden oplyste, at deltagerbegrænsning alene godkendes, 

hvor den er begrundet i en særlig undervisningsform. 

 

Særlige eksamensformer: Formanden oplyste, at aktiv undervisningsdeltagelse ikke 

godkendes som eksamensform. 

 

Censur: Formanden oplyste, at der skal medvirke censor ved mundtlige prøver og at 

censuren efter hans opfattelse bør være ekstern for at begrænse den tid, de videnska-

belige medarbejdere bruger på eksamen.  

 

Punkt 4. Diskussion af Scenarium for studiefremdrift 

Med dagsordenen var udsendt  

 Notat af 17. marts 2016 vedrørende Scenarium for studiefremdrift på AU, Ud-

dannelsespolitisk Sekretariat  

 Formandens udkast til høringssvar til scenarium for studiefremdrift på AU 

 

Formanden gennemgik det udsendte materiale.  

 

I scenarium for studiefremdrift  foreslås den automatiske tilmelding til fag og prøver 

afskaffet og på kandidatuddannelser erstattet af et aktivitetskrav, hvorefter den stu-

derende skal bestå 45 ECTS pr. studieår. Den maksimale studietid foreslås samtidig 

fastsat til 2 ½ år.  

 

På bacheloruddannelser erstattes tilmeldingskravet med et krav om, at førsteårsprø-

ven skal bestås inden udløbet af 1. studieår og have et omfang på 45 ECTS. Antallet af 

prøveforsøg i de fag, der indgår i førsteårsprøven reduceres samtidig til to. Den mak-

simale studietid foreslås fastsat til 4 år. 

 

Formanden tilkendegav, at det af hensyn til universitetets økonomi er nødvendigt at 

reducere de studerendes studietid, men fandt det samtidig ønskeligt, om der var ud-

arbejdet en beregning af aktivitetskravets betydning for studietiderne.  
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Formanden tilkendegav samtidig, at han var betænkelig ved forslaget om, at 1. års-

prøven skal bestås i løbet af 1. studieår, samt ved at reducere antallet af prøveforsøg 

til 2 i de fag, der indgår i prøven. 

 

Formanden gav endvidere udtryk for betænkelighed ved den maksimale studietid på 

2,5 år på kandidatuddannelsen og påpegede, at der påhviler Universitetet en massiv 

vejledningsforpligtelse i forbindelse med implementering af studieaktivitetskravet og 

reduktionen i den maksimale studietid. 

 

Studienævnet tilsluttede sig efter en kort drøftelse formandens udkast til høringssvar. 

 

Punkt 5. Eventuelt 

a. Med hensyn til undervisningsevaluering udtrykte Anders Grosen betænke-

lighed ved den beslutning studienævnet traf på sit møde den 8. marts 2016 

om, at fag som har et gennemsnitligt udbytte på 3,0 og derunder ”vil blive 

undersøgt nærmere med henblik på at iværksætte tiltag som kan højne det 

gennemsnitlige udbytte”.  Anders Grosen påpegede samtidig, at studienævnet 

tidligere har vedtaget en grænseværdi på 2,5. 

b. Prøverne på HA-uddannelsens 2. semester var i udkast til eksamensplan pla-

ceret indenfor godt en uge sidst i maj. Dette blev vurderet som uacceptabelt, 

hvorfor prøven i kvantitativ metode på forslag fra fagansvarlig blev flyttet 

frem til medio juni.   

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand     

     /   

Janne Højris Olesen 

Referent 

       

 

 

 

 


