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Tid: Onsdag den 19. maj 2016, kl. 14:00 til 15:00. 

 

Sted: K101 

 

Dagsorden:  

 

1) Meddelelser 

2) Fremdriftsreform 2.0 (Bilag: Vedtagne interne regler for studiefrem-

drift for bachelor- og kandidatuddannelserne på AU, vedtagne beslutnin-

ger fra Aarhus BSS Uddannelsesforum, Orientering af studerende af 13. 

maj 2016: Nyt om ændringer i fremdriftsreformen) 

3) Eventuelt 

 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Lektor Lars Esbjerg 

Professor Anders Grosen  

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

HA-studerende Amanda Frimer-Larsen Andersen 
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Fraværende med afbud 

Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut 

BSc-studerende Viktoria Kostova 

BSc-studerende Lisa Larsdóttir Løkke Rasmussen 

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 

 

 

Punkt 1. Meddelelser 

a) Valgfag 

Nedenstående valgfag er aflyst på Cand.merc.  

Shaping Entrepreneurial Thinking 

Consumer Policy 

Social Networks and Organiszations 

Modern Leadership Approaches in Organisations  

Different Perspectives on Strategy  

 

Nedenstående valgfag er aflyst på HA. 

Erhvervsretlige emner 

Renewable Energy Law 

Public Affairs in a European Context 

English Law and Legal Language 

Design Thinking og idégenerering 

The Chinese Economy 

Firm Strategy in China.  

 

Der er fortsat 45 fag at vælge imellem på HA, men aflysningerne indebærer, 

at det ikke er muligt at gennemføre profilerne English Business and Culture 

og Business in China. 

 

 

b) Studiestartsprøve  

Studiestartsprøve er forbedret. Den nye version imødekommer i højere grad 

end den oprindelige version ønsket om at få information om de studerendes 

motivation for og kendskab til studiet, deres fremtidsplaner mv.  
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c) Aftagerpanelet 

Det er planen, at afholde et møde i aftagerpanelet i august/ september, hvor 

emnet vil være den 5 årige uddannelsesevaluering, der afsluttes i løbet af ef-

teråret.  

d) Strategiske midler til studiefremdrift. Studienævnet har fået en bevil-

ling på 56.000 kr. til effektivisering af specialeskrivning samt til et udvik-

lingsprojekt om feedback og skriftlige afleveringer på HA 

 

Punkt 2. Fremdriftsreform 2.0  

Med dagsordenen var udsendt  

 Oversigt over beslutninger på Aarhus BSS i forbindelse med fremdriftsreform II 

 Notat om Interne regler for studiefremdrift på bachelor- og kandidatuddannel-

serne på AU 

 Orientering af de studerende af 13. maj 2016 ”Nyt om ændringer i fremdriftsre-

formen” 

 

Formanden gennemgik det udsendte materiale. 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at den automatiske tilmelding til fag og prøver af-

skaffes og erstattes af et aktivitetskrav, hvorefter studerende på såvel bachelor- som 

kandidatuddannelser skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Prodekanen for uddan-

nelser arbejder på, at aktivitetskravet nedsættes til minimum 40. 

 

Universitetsledelsen har endvidere besluttet, at bacheloruddannelsen skal være af-

sluttet på normeret tid + ½ eller 1 år, mens kandidatuddannelsen skal være afsluttet 

på normeret tid + ½ år 

 

Universitetsledelsen har endelig besluttet, at 1. årsprøven skal have et omfang på 30 

– 60 ECTS og være gennemført inden udgangen af 1. studieår. 

 

På baggrund af Universitetsledelsens beslutning har Fakultetet besluttet, at Fakulte-

tets bachebacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år. 

 

Udmøntningen af Universitetsledelsens beslutninger om 1. årsprøven er overladt til 

de enkelte studienævn. 

 

Studienævnet skal således tage stilling til ECTS-omfanget af 1. årsprøven, om der skal 

indgå specifikke fag i prøven og i givet fald hvilke prøver.  

 

Formanden oplyste, at der i udkastet til den ny eksamensbekendtgørelse, der skal 

træde i kraft september 2016, er indarbejdet hjemmel til alene at udbyde 2 prøvefor-

søg i de prøver, der indgår i 1. årsprøven. 
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Formanden fandt umiddelbart, at de studerende bør tilbydes 3 prøveforsøg i alle prø-

ver og foreslog set i det lys, at 1. årsprøven fra september 2016 omfatter prøverne på 

1. semester med mulighed for at aflægge 3. eksamensforsøg ved reeksamen i august. 

 

Studienævnet tilsluttede sig efter en kort drøftelse formandens forslag. 

 

Punkt 3. Eventuelt 

a) Næste møde afholdes medio/ultimo juni med 5-årig uddannelsesevaluering 

og status på fremdriftsreform II på dagordenen. 

b) Det blev tilkendegivet at der muligvis er behov for at samordne institutternes 

procedurer/praksis for afvikling af specialer – især for så vidt angik vejled-

ning samt krav til ændring af problemformulering i forbindelse med reeksa-

men. Janne Højris Olesen indsamler og udsender gældende regler.  

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand  

   /  Janne Højris Olesen 
     Referent 

 

 

 

 


