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Studienævnet for Erhvervsøkonomi 
 
 
  

Referat af møde nr. 5 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 

 

Tid: Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 14.00 til 16.00 
Sted: K102 
 

Dagsorden  
 

1) Meddelelser 
 

2) Godkendelse af ny struktur på cand.merc.-linjen Marketing and Business In-
novation 
 

3) Godkendelse af definition af en normalside, herunder sidetal for bachelor- og 
kandidatafhandling 
 

4) Godkendelse af vurderingskriterier for kandidatafhandlingen  
 

5) Drøftelse af, hvorvidt case competitions skal være ECTS-belagt 
 

6) Drøftelse af udvekslingsstuderendes mulighed for at gå til eksamen i decem-
ber, mens fuldtidsstuderende går til eksamen i samme fag i januar. 
 

7) Godkendelse af fagbeskrivelse med fælles beskrivelser/regler om bacheloraf-
handlingen 
 

8) Godkendelse af 4+4-ordning 
 

9) Diskussion af lokalesituation på Fuglesangs Alle 
 

10) Forslag til Studiemiljømidler 2013 samt orientering om Studiemiljømidler 
2012 
 

11) 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 
Ann Louise Holm Jensen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
 
 
Punkt 1: Meddelelser 

Erik Strøjer Madsen startede indledningsvis med at byde velkommen til Ann Louise 
Holm Jensen, som skal være barselsvikar for Charlotte Bak Svendsen. 
Han bød også Jens Holmgren velkommen som nyt medlem. 
 

a) Nyt medlem af studienævnet 

AU Herning har indstillet til, at Jens Holmgren indtræder i studienævnet i stedet for 
Mogens Dilling-Hansen, som udtrådte af studienævnet pr. 1. august 2012. VIP-
medlemmerne i studienævnet har ikke haft nogen indsigelser hertil, hvorfor Jens 
Holmgreen for fremtiden vil være repræsentant for de erhvervsøkonomiske studier i 
AU Herning, mens Inger Mørch Hauge fortsat er suppleant. 
 
b) Undervisningsevaluering forår 2012 

(Bilag: Undervisningsevaluering forår 2012) 
Ved et samlet udbytte af faget på under 2,5 bliver der fulgt op på evalueringerne ved 
en henvendelse til instituttet. 2,5 er grænsen mellem et tilfredsstillende og ikke til-
fredsstillende udbytte af faget. Der var for foråret 2012 kun et fag, hvor udbyttet lå 
under 2,5.  
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c) Områdestudienævn 

Der vil blive indkaldt til konstituerende møde i det nye områdestudienævn 1. novem-
ber 2012. Arbejdsopgaverne bliver antagelig koordinering af merit og administrative 
regler på tværs af studierne samt godkendelse af større studiemæssige ændringer. 
 

d) Valg til studienævnet 

Der er valg til studienævnene i november for studenterrepræsentanterne, og forman-
den opfordrede de nuværende repræsentanter til at stille op eller rekruttere nye kan-
didater, således at de 6 studenterpladser kan blive besat.  Da der pt. ikke er opstillet 
studenterrepræsentanter for AU Herning, vil Jens Holmgren og Inger Mørch Hauge 
opfordre deres studerende til at opstille til det kommende valg.  
 

e) Code of Conduct for studerende 

(Bilag omdelt: Udkast til Code of Conduct for studerende) 
Code of Conduct er et krav for at blive akkrediteret af den amerikanske akkredite-
rings institution AACSB. Udkastet er udarbejdet af dekanatet. Eventuelle kommenta-
rer til udkastet kan indleveres til formanden.  
  

f) Summer University 

Fra 2013 vil underviserne på summer university blive ansat på institutterne, som og-
så vil optjene STÅ for de pågældende fag. Markedsføring og administration varetages 
af AU’s internationale kontor. Fagbeskrivelserne vil som sædvanligt blive godkendt i 
studienævnene. Inden for erhvervsøkonomi er der indstillet 26 fag for summer 2013 
på basis af 145 ansøgninger, heraf er 11 fag nye. Der er nedlagt 9 fag. 
 

g) Campusnet 

Det er blevet besluttet at indføre Blackbord som erstatning for CampusNet og for Au-
la, som har været benyttet på resten af AU, fra efteråret 2013. Der er gode erfaringer 
med systemet fra AU Herning, som har benyttet systemer i de senere år. 
 

h) Digital eksamen 

Er udskudt og kommer tidligst fra efteråret 2013.  
 

i) Dimission 

Der blev afholdt dimission for cand.merc.-, cand.merc.(jur.)- samt cand.ling.merc.-
studerende den 5. oktober 2012 med ca. 100 dimittender og 300 deltagere. Det for-
ventes, at datoen for afholdelse af dimission for 2013 vil blive den 4. oktober. Datoen 
vil hurtigst muligt blive offentliggjort, da det kan være svært at sende invitation til 
dimission til de studerende, som færdiggør i løbet af sommeren, da deres asb-mail 
lukker ned tre måneder efter, at de studerende dimitterer. 
 
j) Campus Day 

I forbindelse med afholdelse af studenterfællesdag for alle studerende på Fuglesangs 
Alle, med det formål at styrke integrationen mellem de nye beboere på Fuglesangs Al-
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le, er undervisningen med institutleders, Allan Würtz, dekanatets og studieledernes 
opbakning blevet aflyst fra kl. 12 fredag den 12. oktober. Undervisningen er for HA- 
og cand.merc.-studerendes vedkommende kun blevet aflyst, såfremt det har været 
muligt at finde erstatningstimer.  
 
Kommunikationen omkring aflysning af undervisning har været for dårlig, så der er 
opstået tvivl om, hvorvidt et fag havde undervisning eller ej. Studielederen tager kri-
tikken til efterretning. 
 

 

Punkt 2: Godkendelse af ny struktur på cand.merc.-linjen Marketing and 

Business Innovation 

(Bilag: Begrundelse samt oversigt over ny struktur samt fagbeskrivelser for nye fag og 
reviderede fagbeskrivelser for øvrige fag på 2. semester) 
AU Herning ønsker på baggrund af erfaringerne fra 1. og 2. semester for studerende, 
der blev optaget i 2011, samt på baggrund af ønsker fra de studerende at ændre struk-
turen på linjen, således at der ikke længere er obligatoriske fag på 3. semester samt 
lave visse revideringer i fagene på 2. semester: 

- Linjefaget Advanced Innovation flyttes fra 3. til 2. semester, således at der er 
en 30 ECTS valgfagsblok på 3. semester. Der er ingen ændringer i faget. 

- Faget Managing Organizational Change and Human Resources (10 ECTS) er-
stattes af det nye linjefag ”Leading Organisational Change” (5 ECTS). 

- Valgfaget ”Strategic Management and Innovation” (10 ECTS) ændres til linje-
faget ”Strategy Synthesis” (5 ECTS). 

- Alle fag på 1. semester udgør forudsætningsfag, mens fagene på 2. semester 
udgør linjefag. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne. Formanden udtrykte stor tilfredshed med den 
nye struktur, som passer ind i strukturen for de øvrige cand.merc.-linjer samt tilgo-
deser de studerendes ønsker om et valgfagssemester bestående af 30 ECTS.  
 

 

Punkt 3: Godkendelse af definition af en normalside, herunder sidetal for 

bachelor- og kandidatafhandling 

(Bilag: Revideret definition af en normalside for kandidatafhandlingen samt uddrag 
angående sidebegrænsning fra forslaget til fagbeskrivelse for bachelorafhandlingen 
fra punkt 7) 
 
Punktet var til behandling på sidste studienævnsmøde, men det blev besluttet, at æn-
dringerne skulle godkendes af studienævnet. Formanden havde revideret forslaget til 
definition af en normalside i forbindelse med kandidatafhandlingen efter de kom-
mentarer, som var indkommet på sidste studienævnsmøde. Per Madsen fremlagde 
forslag for bachelorafhandlingen. Der var enighed om, at reglerne for bachelor og 
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kandidat så vidt muligt skal harmoniseres samt at nedenstående regler bør gælde for 
alle større skriftlige opgaver. 
 
Følgende blev besluttet for bachelor: 
LIMITATIONS 

 

The maximum size allowed for the thesis (in number of characters excl. blanks) is 

defined by the number of students: 

 

• 1 student = 110,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 50 pages) 

• 2 students = 154,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 70 pag-

es) 

• 3 students = 187,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 85 pag-

es) 

• 4 students = 220,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 100 

pages)  

 

Note the following: 

• All parts of the main thesis (front page, abstract, list of contents, footnotes, 

references, etc.) count towards this total. Only the appendices are excluded 

from this total and are only for documentation and random checks of the 

method and calculation used in the thesis (understregning er tilføjet fra kan-
didat). 

• (Tabels er fjernet) Figures and illustrations count as 800 characters inde-

pendent of their size. 

• There are no minimum limits for the thesis so you do not have to reach the 

maximum limit. 

• There are no formal requirements as to line spacing, margins, fonts, header 

or footer – as long as your thesis is readable and is within reasonable 

frames. 

• There are no “+ 10 % rules” for these size limitations (fjernet: and you can 
expect to be graded less for exceeding the limit.) 

Your grades are given individually after the individual oral defence of the thesis – 

you do not have to identify which part each group member wrote, but if you do so, 

this identification will of course influence the grades. 

 

The thesis has to be written in a clear and fluent language as it is an important ele-

ment in the evaluation of the thesis. It is also part of the academic qualifications that 

the student can organize and adjust the topic for the thesis so it fits the number of 

pages available and this requirement goes into the evaluation as well. (Indsat fra 
kandidatafhandling). 
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Følgende blev besluttet for kandidat: 
The maximum size allowed for the thesis (in number of characters excl. blanks) is 

defined by the number of students: 

 

• 1 student = 132,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 60 pages) 

• 2 students = 198,000 characters excl. blanks (equivalent to roughly 90 pag-

es) 

 

Where special circumstances are concerned, the advisor can approve that the max-

imum number of characters excl. blanks is 154.000 respectively 220.000 (equiva-

lent to roughly 70 respectively 100 pages). 

 

Note the following: 

• All parts of the main thesis (front page, abstract, list of contents, footnotes, 

references, etc.) count towards this total. Only the appendices are excluded 

from this total and are only for documentation and random checks of the 

method and calculation used in the thesis. 

• Figures and illustrations count as 800 characters independent of their size. 

• There are no minimum limits for the thesis so you do not have to reach the 

maximum limit. 

• There are no formal requirements as to line spacing, margins, fonts, header 

or footer – as long as your thesis is readable and is within reasonable 

frames. 

Your grades are given individually after the individual oral defence of the thesis – 

you do not have to identify which part each group member wrote, but if you do so, 

this identification will of course influence the grades. 

 

The thesis has to be written in a clear and fluent language as it is an important ele-

ment in the evaluation of the thesis. It is also part of the academic qualifications that 

the student can organize and adjust the topic for the thesis so it fits the number of 

pages available and this requirement goes into the evaluation as well. 

 
Det bemærkes, at tabeller indgår med det antal anslag, som tabellen fylder, samt at 
appendix/bilag ikke tæller med i antal anslag og som sådan ikke indgår i bedømmel-
sen. 
 
Ovenstående gælder for kandidatafhandlinger tilmeldt efter 1. januar 2013 samt ba-
chelorafhandlinger og større skriftlige opgaver, der skal afleveres efter 1. januar 2013. 
 
 

Punkt 4: Godkendelse af vurderingskriterier for kandidatafhandlingen 

(Bilag: Revideret udkast til Vurderingskriterier for kandidatafhandlingen) 
Det af formanden reviderede udkast blev godkendt og vil blive oversat til engelsk og 
indsat i studieordningen for studiestart 2012. 
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Ovenstående gælder for alle kandidatafhandlinger tilmeldt efter 1. januar 2013. 
 
 
Punkt 5: Drøftelse af, hvorvidt case competitions skal være ECTS-belagt 

Oprindeligt var det et ønske fra Karrierecentret, støttet af dekanen, at case competiti-
on skulle være ECTS-belagt for at øge interessen blandt de studerende og bidrage til 
profilering af uddannelserne. Da case competition ikke er ECTS-belagt på andre ud-
dannelser, er der ikke et konkurrencepres for at indføre det, som bl.a. argumenteret 
af karrierecentret. Formanden indstiller til, at case competition ikke bliver ECTS be-
lagt. 
 
Der var enighed herom i studienævnet. Punktet vil blive taget op igen, hvis det er ak-
tuelt. 
 
 
Punkt 6: Drøftelse af udvekslingsstuderendes mulighed for at gå til ek-

samen i december, mens fuldtidsstuderende går til eksamen i samme fag 

i januar 

Studienævnet besluttede på studienævnsmøde nr. 2 i marts 2012, at eksamensplan-
lægningen på 5. semester skulle fremrykkes. Fagene ville blive klynget, således at ek-
samensplanlægningen skulle tage hensyn til hvilke fag, der oftest tages sammen, så 
henholdsvis timer og eksamen ikke ligger op ad hinanden. Per Madsen påpegede 
desuden, at eksamensdatoerne for prøverne i december for udvekslingsstuderende 
også skal være fastlagt inden fagtilmelding. 

Per Madsen påpegede, at dette ikke er sket for efteråret 2012. 
 
Studienævnet vedtog at 

- Der skal foreligge time- og eksamensplaner for alle bachelorfag, som kan ta-
ges af udvekslingsstuderende, inden de tilmelder sig til fag, således at de kan 
planlægge deres semester herudfra. 

- Time- og eksamensplan for bachelor 5. semester skal være planlagt inden til-
melding til valgfag på samme vis som på cand.merc. 

 
Studielederen vil i slutningen af oktober afholde et møde med Planlægningskontoret, 
hvor han vil tage problemstillingen op. 
 
 
 
Punkt 7: Godkendelse af fagbeskrivelse med fælles beskrivelser/regler 

om bachelorafhandlingen 

(Bilag: Forslag til fagbeskrivelse for bachelorafhandlingen)  
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Per Madsen og Christian Waldstrøm har udarbejdet forslaget, som fremlagde forsla-
get. 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen, som vil gælde fra forårssemestret 2013. 
 
Forslaget blevet godkendt. Dog afventer afklaring fra Uddannelsesjuridisk Service 
angående gruppeeksaminer reguleret i den nye eksamensbekendtgørelse. Dette vil 
blive taget op som punkt på næste studienævnsmøde. 
 
 

Punkt 8: Godkendelse af 4+4-ordning 

(Bilag: Forslag til regulering af 4+4-ordning på Institut for Marketing og Organisati-
on) 
Det skal for fremtiden angives i studieordningen hvilke krav, der er gældende for stu-
derende på 4+4-ordningen i forhold til kandidatafhandlingen. 4+4-ordningen er 
ph.d.-uddannelsesforløb, som påbegyndes i tilknytning til kandidatuddannelsesforlø-
bet. Institut for Marketing og Organisation har på baggrund heraf udarbejdet forslag 
hertil. Der er endnu ikke kommet forslag fra Institut for Økonomi.  
Forslaget blev godkendt, og det blev besluttet, at det også skal gælde for Institut for 
Økonomi, medmindre der kommer nogle indvendinger herfra. 
 

 

Punkt 9: Diskussion af lokalesituation på Fuglesangs Alle 

Studienævnsnæstformand Morten Gadgaard Nielsen har ønsket punktet sat på dags-
ordenen, da han er utilfreds med, at studerende har timer frem til kl. 20, samt at der 
kun er 3 PC-lokaler til rådighed, og at det derfor kan være svært at tilgå skolens 
PC’ere, der har specielle programmer, som de studerende ikke har adgang til fra de-
res egne PC’ere. 
 
Studielederen vil tage punkterne med til møde med dekanen for uddannelse. 
 

 

Punkt 10: Forslag til Studiemiljømidler 2013 samt orientering om Stu-

diemiljømidler 2012 

I forbindelse med studiemiljømidler 2012 er der uddelt 218.400 kr. til en mentorord-
ning for 1. semesterstuderende på HA med henblik på at reducere frafaldet. De reste-
rende midler er blevet fordelt til Institut for Marketing og Organisation samt Institut 
for Økonomi til at forbedre den faglige integration på institutterne efter institutsam-
menlægningerne. 
 
Formanden har i den forbindelse inviteret instruktorerne Tina Halborg og Michael 
Ravn, som varetager mentorordningen, til at fortælle om deres erfaringer. Selvom 
ordningen endnu løber, så har instruktorerne fået gode tilbagemeldinger fra deres 
mentorer. Der er oftest omkring 10 studerende, der deltager i de forskellige aktivite-
ter, som mentorerne har planlagt, fx intro til CampusNet, lektiehjælp, kagehygge, fo-
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redrag mv. Det er ikke muligt at udstrække ordningen til efter de studerende har væ-
ret til deres første eksaminer, da midlerne skal bruges i 2012. Studienævnet vil mod-
tage evalueringen af ordningen, når denne er afsluttet. 
 
I forhold til studiemiljømidler 2013 vil studienævnet og instruktorerne ikke anbefale 
modellen på cand.merc., da interessen for kandidat-introduktionen ikke er så stor, 
men man kunne overveje at lave en lignende ordning i forbindelse med, at de stude-
rende skal skrive kandidatafhandling. Formanden vil kigge nærmere på denne mu-
lighed. 
 
 

Punkt 11: Eventuelt 

Næste studienævnsmøde forventes afholdt i slutningen af november, hvor følgende 
vil være på dagsorden: 

- Diskussion med Rådgivnings- og Støttecentret 
- Gruppeeksamen i forbindelse med den nye Eksamensbekendtgørelse 

 
Studienævnsnæstformand Morten Gadgaard Nielsen beretter om, at det for de stude-
rende ser ud til, at sammenlægningen af de erhvervsøkonomiske studier og de øko-
nomiske studier på Fuglesangs Alle har medført, at man går efter laveste fællesnæv-
ner ved at give alle studerende samme service. Han udtrykker betænkning herved og 
foreslår, at man accepterer en hvis forskel i en overgangsperiode samt sigter efter hø-
jeste fællesnævner. 
 
Morten Rask ønsker at evalueringen af kandidatafhandlingsforløbet sættes i bero, 
indtil vejlederne kan finde informationer om evalueringen på hjemmesiden sammen 
med de eksisterende informationer om evaluering af undervisning. Formanden imø-
dekom dette ønske. 
 
Per Madsen havde modtaget henvendelser fra studerende, som ønskede deres under-
visning i øvrige fag flyttet, fordi de har tilmeldt sig bachelorvalgfaget Total Quality 
Management, LEAN and Six Sigma, som forløber over 3 dage i uge 41. Studielederen 
udtrykker betænkning ved at tillade så korte undervisningsforløb. På cand.merc. til-
lades kun korte forløb, som minimum strækker sig over et halvt semester. Studielede-
ren vil have den samme praksis på bachelor og tager problematikken med til mødet 
med Planlægningskontoret. 
 
Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-
tragtet som godkendt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Erik Strøjer Madsen 
Formand for studienævnet 
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Charlotte Bak Svendsen  
Referent 


