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Referat af møde nr. 5 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi 

 

Tid: torsdag den 23. juni 2016, kl. 13:00 til 14:30. 

 

Sted: 1325 – 240 (Bartholins Allé) 

 

Dagsorden:  

 

1) Meddelelser 

2) Årlig status for ITKO  

3) Omprøve i bachelorafhandling. 

4) Frafald på bacheloruddannelsens 1. år 

5) Undervisningsevaluering 

6) Eventuelt 

 

 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Lars Esbjerg 

Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut 

Professor Anders Grosen  

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

Cand.merc.-studerende Mike Riess 
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Fraværende med afbud 

Lektor Inger Mørch Hauge 

BSc-studerende Viktoria Kostova 

BSc-studerende Lisa Larsdóttir Løkke Rasmussen 

BSc-studerende Lau Bering Keiding (udtrådt?) 

HA-studerende Amanda Frimer-Larsen Andersen 

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

 

Desuden deltog 

Linda Esmann Andersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1. Meddelelser 

a) HA- studerende Mike Riess har aføst BSc-studerende Lau Bering Keiding, 

der er udtrådt af studienævnet. 

b) Fremdriftsreform 2.0. Studieaktivitetskrav 

AU’s ledelse har besluttet, at studieaktivitetskravet på 45 ECTS fastsættes 

som et akkumuleret krav, hvorefter den studerende efter første studieår 

(1. og 2. semester) skal have bestået 45 ECTS-point, efter andet studieår 

(3. og 4. semester) 90 ECTS-point og efter tredje studieår (5.og 6. seme-

ster) 135 ECTS-point. ”Meropfyldelse” i et studieår kan videreføres til det 

efterfølgende år. 

BSS fastholder indtil videre den maksimale studietid på 4 år på fakulte-

tets bacheloruddannelser trods det, at de øvrige fakulteter har fastsat en 

maksimal studietid på 3 ½ år. 

c) Bufferperiode i WiseFlow. Skriftlige stedprøver afvikles med en ”buf-

ferperiode” på 15 minutter. Det vil sige, at de studerende kan arbejde i he-

le eksamensperioden, og først begynde upload, når eksamenstiden er ud-

løbet. Hjemmeopgaver inkl. bacheloropgaver og specialer afvikles uden 

”bufferperiode”. Det betyder, at de studerende skal påbegynde upload før 

eksamensperioden er slut, for at kunne aflevere rettidigt. Nogle studeren-

de er ikke opmærksomme herpå og får ikke afleveret hjemmeopga-

ver/specialer i WiseFlow, hvilket giver anledning til en hel del helt unød-

vendige dispensationssager. På et møde mellem studieadministrationen 

og de to hovedinstitutter, var der enighed om, at indstille til WiseFlow 

styregruppen, at der indføres en ”bufferperiode” på 15 minutter også ved 

hjemmeopgaver og specialer. 

d) Udbud af valgfag til udvekslingsstuderende 

Eksamen for udvekslingsstuderende skal afvikles senest 20 december, 

hvorfor det i nogle fag på bacheloruddannelsen kan være nødvendigt at 

afkorte undervisningsperioden. Da det internationale fagudbud på bache-
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loruddannelsen er relativt stort (47 fag i efterårssemestret 2016), bør det 

overvejes, at lukke de obligatoriske fag på BSc -uddannelsen for udveks-

lingsstuderende.  
 

Punkt 2. Årlig status for ITKO 

Med indkaldelsen var udsendt statusrapport, 2016 for ITKO samt resumé af årligt 

statusmøde den 8. juni 2015. 

 

Der afholdes statusmøde med prodekanen for uddannelse m.fl. mandag den 27. juni. 

 

Formanden gennemgik kort statusrapporten og konstaterede, at uddannelsen gene-

relt set har en høj kvalitet. Der kan på de fleste grænseværdier konstateres et tilfreds-

stillende resultat.  

 

VIP/DVIP ratioen er opgjort til 1,0 og er dermed kritisk (rød =<9). Grænseværdien 

for en acceptabel ratio er 9 – 10, mens grænseværdien for en tilfredsstillende ratio er 

>9. 

 

Det aktuelle nøgletal for faglig trivsel er 76% og ligger dermed på et acceptabelt ni-

veau (gul = 60 – 80%). Grænseværdien for et tilfredsstillende niveau er > 80). Nøgle-

tallet for BSS er samlet set 73, mens det på AU er 76. 

 

Tilsvarende er det aktuelle nøgletal for ledighed med 11,1 acceptabelt (gul = 0.1 – 1,9). 

Grænseværdien for et tilfredsstillende niveau er < 0. 

 

For så vidt angik VIP/DVIP ratioen, oplyste Christian Waldstrøm, at der er reduceret i 

uddannelsens timetal, og at dette fremover må antages at påvirke VIP/DVIP-ratioen i po-

sitiv retning. Det blev endvidere påpeget, at opgørelsen af undervisningstimetallet er fore-

taget på grundlag af timetallet på 1. og 3. semester, og at en opgørelse af timetallet på hele 

uddannelsen også må antages at påvirke ratioen positivt. 

 

Ad punkt 3. Omprøve i bachelorafhandling 

Forud for mødet var udsendt notat om omprøve i bachelorprojekt af 20/6 2016.  

 

Formanden gennemgik notatet. Efter studieordningen for 2013 afleveres bachelorpro-

jekt ved omprøve 1. december. I notatet foreslås denne regel ændret, således at det 

bliver muligt også at aflevere 1. september. Ændringen er i overensstemmelse med en 

praksis, der har udviklet sig gennem de senere år, og som giver de studerende mulig-

hed for at påbegynde kandidatuddannelsen i umiddelbar forlængelse af bachelorpro-

jektet og dermed undgå studietidsforsinkelse. 

 

I notatet anmodes studienævnet endvidere om at overveje om bestemmelsen om, at 

der ved omprøve skal afleveres ny opgave i nyt emne skal ændres til, at man - som det 
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gælder for specialet på kandidatuddannelsen - kan nøjes med at ændre problemfor-

muleringen.  

 

Studienævnet besluttede, at bachelorprojektet ved omprøve kan afleveres 1. septem-

ber og  1. december og så positivt på en ændring af bestemmelsen om, at der ved om-

prøve skal afleveres nyt projekt i nyt emne. Endelig beslutning herom træffes på stu-

dienævnets næste møde. Forinden afklares om ændringen kræver en specifik hjem-

mel i eksamensbekendtgørelsen. 

 

Under henvisning til notatets bemærkning om, at det kan overvejes at supplere be-

stemmelsen om, at der ved omprøve skal afleveres nyt bachelorprojekt i nyt emne 

med en bestemmelse om, at indsamlet empiri kan genanvendes tilkendegav Joachim 

Krogstrup Mikkelsen, at bestemmelsen i givet fald bør tydeliggøres. 

 

Ad punkt 4. Frafald på bacheloruddannelsens 1. år 

Forud for mødet var udsendt rapport om førsteårs frafald på bacheloruddannelserne 

på Aarhus Universitet – analyse af årgang 2011 - 2014 (BSS) samt notat om udmel-

delse på BSS. 

 

Formanden gennemgik kort det udsendte materiale. Formanden noterede sig bl.a. at 

frafaldet på HA er relativt højt - mellem 20 og 24% - og lidt over gennemsnittet for 

uddannelserne på BSS, samt at frafaldet er størst blandt studerende med HF som ad-

gangsgivende eksamen og mindst blandt studerende med HHX. 

 

Formanden noterede sig samtidig, at det af notat om udmeldelse på BSS fremgår, at 

de hyppigst forekomne årsager til udmelding er studieskift, inaktivitet samt personli-

ge forhold.  

 

Ad punkt 5. Undervisningsevaluering 

Forud for mødet var udsendt rapport om aggregerede resultater af undervisningseva-

luering på HA og cand.merc., forår 2016. 

 

Christian Waldstrøm oplyste at han har gjort CUL opmærksom på en række fejl i rap-

porten. CUL udarbejder revideret rapport, som udsendes til studienævnets medlem-

mer, når den foreligger. 

 

Anders Grosen gentog sin betænkelighed ved den beslutning studienævnet traf på sit 

møde i marts 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 gen-

nemsnitlige udbytte”.  Anders Grosen fastholdt, at studienævnet, alene bør bede om 

en redegørelse ved et gennemsnitligt udbytte på 2, 5 og derunder. 

 

Studienævnet besluttede efter en kort drøftelse, at studienævnet ved et gennemsnit-

ligt udbytte på 2, 5 og derunder som hidtil beder instituttet om en redegørelse, mens 
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man ved et gennemsnitligt resultat på mellem 2, 6 og 3 nøjes med at orientere insti-

tuttet om, at resultatet er ”noteret”. 

 

Ad punkt 6. Eventuelt 

Studienævnet drøftede på foranledning af Joachim Krogstrup Mikkelsen en dispensa-

tionssag afgjort af studielederen. 

 

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand  

   /  Janne Højris Olesen 
     Referent 

 

 

 

 

 


