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Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 
 
Tid: Mandag den 26. november 2012 kl. 14.00 til 16.00 
Sted: K102 
 

Dagsorden 
 

1) Meddelelser 
 

2) Godkendelse af fagændring på cand.merc.-linjen Business Intelligens 
 

3) Godkendelse af eksamensformer vedrørende gruppeopgaver 
 

4) Drøftelse af krav til optag af udenlandske studerende på cand.merc. 
 

5) Drøftelse af dispensationssag – cand.merc. linjen Finance 
 

6) Oplæg til diskussion fra Rådgivnings- og Støttecentret angående udredning af 
studerende i forbindelse med dispensationsansøgning 
 

7) Eventuelt 
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Til stede 
Lektor Erik Strøjer Madsen  
Lektor Morten Rask 
Lektor Per Madsen 
Lektor Christian Waldstrøm 
Lektor Jens Holmgren 
Lektor Liselotte Madsen 
BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen 
HA-studerende Thomas Maagaard Sørensen 
HA-studerende Morten Gadgaard Nielsen 
HA-studerende Lasse Petersen 
 
Fraværende med afbud 
Stud.it. Maya Appelt Holm 
 
Desuden deltog 
Lektor, uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 
Michael Udby Mejlgaard, Information og vejledning 
Christine Luise Lauth, Information og vejledning 
Janne Højriis Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
Ann Louise Holm Jensen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
Dennis Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (punkt 5) 
Anne Iversen Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (punkt 5) 
 
Punkt 1: Meddelelser 
 
a) Beskæftigelsesundersøgelsen for bachelorer 
(Bilag: Beskæftigelsesundersøgelse fra 2011 for bachelorer på Business and Social 
Sciences. Bachelorer dimitteret ca. 1 år og ca. 5 år før undersøgelsen) 
Beskæftigelsesundersøgelsen er den første dimittendundersøgelse for bachelorer. Der 
er ret få respondenter, så undersøgelsen skal fortolkes med forsigtighed. Fra 2006 
årgangen er der 72 HA dimittender og af de 23 respondenter er 29% uden beskæfti-
gelse. Det er større ledighed end for cand.merc. dimittender. 
 
b) Eksamensklager 
(Bilag: Faglige eksamensklager eksamenstermin efterår/ vinter 2011-2012) 
Formanden omdelte og gennemgik statistik over eksamensklager ved BSS fra vinter-
eksamen 2011-12. Der havde været 41 klager på cand.merc. og 26 på HA, hvilket ikke 
er foruroligende i betragtning af det store antal eksamener. Det er samme niveau som 
tidligere. Ca. 10% får ændret deres karakter efter ombedømmelsen. 
 
c) Rusugearrangementet for 2012 
Studielederen har modtaget en evalueringsrapport fra rusugearrangementet for 2012 
og den viser generelt en studenterevaluering af arrangementet, der er på linje med de 
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foregående år. Dog er deltagerniveauet lidt lavere end sidste år, hvilket kan skyldes, 
at invitationen først blev udsendt i august. Rapporten vil blive fremlagt i studienæv-
net i forbindelse med diskussion af rusugearrangementet for 2013. AU Herning af-
holder sit eget rusugearrangement.  
 
d) Områdestudienævnet 
Det nye områdestudienævn havde konstitueret sig på det første møde den 6. novem-
ber med studieleder Anne-Dorthe Bruun Nielsen fra Det Juridiske Studienævn som 
formand og HA-studerende Morten Gadgaard Nielsen som næstformand. Område-
studienævnet havde herefter en foreløbig diskussion af kompetenceafgrænsning over 
til fagstudienævnene. Områdestudienævnet vil behandle overordnede regler som æn-
dringer af studieordninger og meritter.  
 
e) Bombetrussel 
Den 26. oktober 2012 blev campus på Fuglesangs Alle udsat for en bombetrussel, og 
politiet vurderede den så alvorlig, at bygningerne skulle ryddes straks. På cand.merc. 
var der på det tidspunkt eksamen i Corporate Finance, hvor eksamen blev afbrudt ca. 
45 minutter før tid. De fleste studerende fik ikke afleveret deres besvarelse og tog den 
med hjem. Syv studerende afleverede deres besvarelse, og de har fået tilbudt en eva-
luering. Alle studerende fra den pågældende eksamen blev tilbudt en erstatningsek-
samen den 10. november. Dette gælder også for 2 andre cand.merc. eksamener, der 
skulle have været afholdt om eftermiddagen den pågældende dag. 
 
f) AU strategi 
Studienævnet har modtaget et udkast til strategi for AU for perioden 2013 til 2020, 
der er sendt til høring bl.a. hos studienævnene. Den netop vedtagne strategi for BSS 
kan rummes inden for udkastet. Eventuelle bemærkninger fremsendes til formanden.  
 
g) Antal undervisningstimer på HA-tysk 
Institut for Erhvervskommunikation har forespurgt om mulighed for at reducere 
timetallet i toningsfagene på HA-tysk i forårssemesteret 2013, pga. få tilmeldte (12). 
Faget Økonomi og markeder på 10 ECTS undervises med 5 timer pr. uge og faget 
Virksomhedskommunikation på 5 ECTS undervises med 4 timer pr. uge. Formanden 
anser ikke en reduktion af timetallet for problematisk, da timetallet ligger højere end 
i de erhvervsøkonomiske fag. Formanden vil drøfte sagen med instituttet. 
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Punkt 2: Godkendelse af fagændring på cand.merc.-linjen Business Intel-
ligens 
(Bilag: Anmodning om at erstatte faget HR Analytics med faget Economics of Human 
Resources, samt fagbeskrivelser for de to fag) 
Faget HR Analytics ønskes udskiftet med faget Economics of Human Resources. Øn-
sket begrundes med, at underviseren er flyttet til Herning, og at de to fag har det 
samme faglige udgangspunkt, idet de anvender den samme litteratur. 
 
Per Madsen fandt det i lyset af ovenstående betænkeligt, at Economics of Human 
Ressources har været udbudt som valgfag til studerende på Business Intelligence. 
 
Formanden indstillede til, at anmodningen blev imødekommet, da det ikke vil med-
føre en ændring af linjens profil, samt at holdstørrelsen på valgfaget Economics of 
Human Resources godt kan rumme de ekstra studerende. 
 
Studienævnet godkendte fagændringen med virkning fra forårssemestret 2013.  
 
 
Punkt 3: Godkendelse af eksamensformer vedrørende gruppeopgaver 
(Bilag: Uddannelsesjuridisk Services notat om nye regler om gruppeprøver. Notat af 
22. november vedrørende godkendelse af eksamensformer ved gruppeopgaver. Ret-
ningslinjer for brug af computer ved skriftlige eksamener på de erhvervsøkonomiske 
studier samt aflevering af eksamensbesvarelse i pdf) 
 
Den nye eksamensbekendtgørelse fra 1. september 2012 muliggør mundtlig gruppe-
eksamen på basis af skriftlig gruppeopgave. Formanden oplyste, at linjekoordinato-
rerne på det seneste linjekoordinatormøde stillede sig positivt til at genindføre ad-
gangen til at afholde mundtlige gruppeprøver. Formanden tilkendegav, at han i øvrigt 
fandt det naturligt, at et mundtligt forsvar af en gruppeopgave gennemføres som 
gruppeprøve. Da der forsat skal foretages en individuel bedømmelse, skal der være 
afsat tid til at udspørge den enkelte studerende.  
 
Efter en kort drøftelse tiltrådte studienævnet med virkning fra 1. januar 2013, at gen-
indføre adgangen til mundtlige gruppeprøver med et deltagerantal på max. 4, dog 
max. 2 for så vidt angår kandidatafhandlinger. Studienævnet tiltrådte endvidere, at 
den studerendes ret til individuel prøve bibeholdes, samt at der i undtagelsestilfælde 
kan dispenseres fra grænsen for deltagerantal på max 4. 
 
Brug af computer ved skriftlig eksamen: 
Under henvisning til de med dagsordenen udsendte ændrede retningslinjer for brug 
af computer ved skriftlige eksaminer bemærkede Per Madsen, at følgende bemærk-
ning ”Det er tilladt at benytte internettet, men der er ikke garanti for internetadgang” 
kan misforstås og bør have en mindre fremtrædende placering i retningslinjerne. Un-
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der henvisning til samme formulering blev det fra flere sider tilkendegivet, at man 
fandt det uheldigt, at man ikke kan sikre de studerende ligestilling ved eksamen. 
Formanden vil kontakte studieadministrationen og henstille, at de studerende sikres 
lige eksamensvilkår. Formanden vil samtidig anmode om, at de studerende forud for 
eksamen får oplysning om, hvorvidt der til en given eksamen er internetadgang eller 
ej. 
 
Under henvisning til bestemmelsen om, at der kun må afleveres 1 fil tilkendegav Phi-
lip Bjerre Andersen, at MAC-brugere kan have problemer med at samle en besvarelse 
udarbejdet i Excel i 1 pdf-fil. Philip Bjerre Andersen foreslog, at der udarbejdes en 
vejledning herfor. 
 
 
Punkt 4: Drøftelse af krav til optag af udenlandske studerende på 
cand.merc. 
(Bilag: Indstilling til studienævnet vedrørende ændring i krav til udenlandske stude-
rende, der søger optagelse på en cand.merc.-uddannelse samt notat angående opta-
gelse på cand.merc. studierne) 
Jens Holmgren redegjorde for forslaget om ændring af optagelseskrav til cand.merc. 
for studerende uden en HA. Formanden redegjorde herefter med udgangspunkt i no-
tat af 22. november 2012 for hidtidig praksis. 
 
Efter en kort drøftelse konkluderede formanden, at der ikke på det foreliggende 
grundlag var tilslutning til den foreslåede ændring, og at en ændring forudsætter en 
nærmere afklaring af konsekvenserne heraf. 
 
Studienævnet beklagede, at det nye elektroniske ansøgningssystem DANS ikke var 
færdigudviklet til optaget på kandidatuddannelser i 2012. Det medførte et stort tab af 
velkvalificerede studerende og et deraf følgende økonomisk tab. 
 
 
Punkt 5: Drøftelse af dispensationssag – cand.merc. linjen Finance 
(Bilag: Ansøgning om og dokumentation til forhåndsgodkendelse af fag fra Aalborg 
Universitet samt indstilling til imødekommelse) 
 
Studienævnet besluttede efter en kort drøftelse ikke at imødekomme ansøgningen. 
 
Punktet blev behandlet for lukkede døre. 
 
 
Punkt 6: Oplæg til diskussion fra Rådgivnings- og Støttecentret angående 
udredning af studerende i forbindelse med dispensationsansøgning 
(Bilag: Notat om Dysleksi/ Ordblindhed) 
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Teamleder for Læse- og skrivevejledningen Mette Wittorff Schmidt ved Rådgivnings- 
og støtteenheden på AU blev budt velkommen. Formanden oplyste herefter, at 
spørgsmålet om forlænget eksamenstid ved ordblindhed er rejst af de studerende, 
som blandt andet har udtrykt betænkelighed ved, at der gives 25% ekstra eksamens-
tid ved ordblindhed uden hensyntagen til, om der er tale om let eller svær ordblind-
hed. 
 
Studienævnsnæstformand Morten Gadgaard Nielsen oplyste, at det er de studerendes 
opfattelse, at studienævnet mangler viden indenfor området, især set i lyset af mæng-
den af dispensationer til forlænget eksamenstid ved ordblindhed. Hensigten var end-
videre at skabe et bedre samarbejde og vidensdeling mellem sagsbehandlere og Råd-
givnings- og støttecentret.  
 
Mette Wittorff Schmidt redegjorde herefter for Rådgivnings- og Støttecentrets arbej-
de herunder om, hvordan man ”udreder” ordblindhed. Hun oplyste samtidig, at der 
ikke skelnes mellem svær og let ordblindhed. 
 
Mette Wittorff Schmidt oplyste på forespørgsel, at eksamensform og eksamensopga-
vens karakter kan have betydning for, i hvilken grad ordblindhed vil påvirke en ek-
samenspræstation, hvorfor det kan være relevant med en differentiering, der tager 
hensyn hertil. Rådgivnings- og Støttecentret indgår meget gerne i et samarbejde med 
studienævnet herom. 
 
 
Punkt 7: Eventuelt 
 
a) Per Madsen spurgte til den nye cand.merc. linje Chinese Business. Formanden 
planlægger at afholde møde med aftagerpanelet i foråret 2013. Der mangler stadig en 
beskrivelse af fagene på Arts, så linjen forventes først at blive oprettet med optag fra 
2014. 
 
b) Morten Rask forespurgte om, i hvilket omfang de studerende skal gives adgang til 
at informere om valg til de kollegiale organer i undervisningstiden. Formanden til-
kendegav, at det har været op til den enkelte underviser, om der kan bruges under-
visningstid til at informere om valget. Hidtil har dette ikke givet anledning til pro-
blemer. 
 
Næste studienævnsmøde forventes afholdt i februar 2013. 
 
Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-
tragtet som godkendt. 
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Med venlig hilsen 
 
Erik Strøjer Madsen 
Formand for studienævnet 
 
Ann Louise Holm Jensen 
Referent 


