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Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

Referat af møde nr. 7 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 

 

Tid: Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 9.00 til 11.30 

Sted: K102 
 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

 

2) Valg af formand 

 

3) Valg af næstformand 

 

4) Godkendelse af suppleringsforløb for finans- og markedsførings-

økonomer 

 

5) Godkendelse af ændringer i fagbeskrivelser, HA 

 

6) Godkendelse af ændringer i fagsammensætning, Cand.merc. 

 

a. Nye metodefag på Institut for Marketing og Organisation, 

vedr. flere linjer 

b. Strategy, Organization and Leadership 

c. International Business 

d. Business Intelligence 

e. Innovation Management 

f. Information Management 

g. Finance 

h. Management Accounting and Controlling 

 

7) Forslag til ændringer i studieordningerne mv. for Cand.it i It, 

Kommunikation og Organisation 
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8) Drøftelse af studienævnets sagsbehandling af merit- og dispensa-

tionsansøgninger 

 

9) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen  

Lektor Morten Rask 

Lektor Per Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

Adjunkt Anders Nørgaard Laursen 

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen 

HA-studerende Morten Schottmann Svendsen 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen 

HA-studerende Maren Birkeland 

 

Desuden deltog 

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

Michael Udby Mejlgaard, Information og vejledning 

Nikolaj Gregers Nielsen, Information og vejledning 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højriis Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Susanne Bunk, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde og formand Erik Strøjer Madsen 

bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter HA-studerende Morten 

Schottmann Svendsen og HA-studerende Maren Birkeland. 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

a) Rusintroduktion sommeren 2013 

Formanden har afholdt et møde med Studenterlauget (SL) vedrørende planlægnin-

gen af Rusintroduktionen sommeren 2013. SL vil på samme måde som tidligere år stå 

for arrangementet. SL har i år bedt om en omkostningsjustering på 4%. Programmet 

for Rusintroduktionen 2013 vil blive forelagt studienævnet på et kommende studie-

nævnsmøde.  

 

b) Learning Management Systemet Blackboard 

Dekanatet har besluttet at indføre Learning Management systemet Blackboard som 

erstatning for CampusNet og Aula fra efteråret 2013. Beslutningen er taget på bag-

grund af it-analyser, der viser, at CampusNet og Aula er ustabile systemer, da de ikke 

bliver vedligeholdt. Dekanatet har afsat 5 millioner til implementeringen af Blac-
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board, der kommer til at køre som et pilotprojekt på School of Business and Social 

Sciences. Der vil være mulighed for at tilgå CampusNet og Aula indtil efteråret 2014.  

 

Per Madsen udtrykte bekymring for implementeringen af Blackboard og især integra-

tionen med STADS.  De erhvervsøkonomiske uddannelser kører med mange forelæs-

nings- og øvelseshold i CampusNet, og vi kan ende i en meget kritisk situation, hvis 

Blackboard ikke er funktionsdygtigt inden studiestart.  Flere af studienævnets med-

lemmer delte Per Madsens synspunkt og udtrykte ønske om at invitere en eller flere 

projektansvarlige for Blackboard til at informere om status på projektet på studie-

nævnets møde i maj/juni.   

 

c) Mentorordning for HA-studerende 

Formanden vil ansøge Institut for Økonomi og Institut for Marketing og Organisation 

om midler til at opretholde mentorordningen for HA-studerende. Ordningen blev 

sidste år finansieret af studiemiljømidler bevilliget af dekanatet, men der er i år ikke 

afsat midler fra centralt hold til studiemiljø. Der søges midler til, at mentorordningen 

i år kan afvikles over både 1.og 2.semester men med færre timer per semester end 

sidste år. 

 

d) Flere specialepladser 

Der etableres lige nu et antal specialepladser på Campus Fuglesangs Allé og på Her-

modsvej. Etableringen af flere specialepladser skal forbedre vilkårene for specialestu-

derende på Campus Fuglesangs Allé.  

 

e) Aflevering af eksamensbesvarelser på USB-nøgle 

Den nuværende ordning, hvor de studerende afleverer deres eksamensbesvarelser på 

USB-nøgler, opretholdes. For at minimere fejlmuligheder ved udskrivning af eksa-

mensbesvarelserne i eksamensadministrationen, har det fra vintereksamen 2013 kun 

været tilladt at aflevere eksamensbesvarelser som en enkelt PDF fil (med mindre an-

det er angivet på eksamensopgaven). 

 

Aarhus Universitet er på nuværende tidspunkt i udbud vedrørende en løsning til digi-

tal håndtering af skriftlige prøver ved universitetet. Denne løsning forventes at erstat-

te den nuværende ordning. 

 

f) Inddragelse af de studerende i studieordningsændringer 

Philip Bjerre Andersen orienterede om, at man oplever en tendens til, at studerende 

på andre studier er mere engageret i studenterpolitisk arbejde. For at skabe mere en-

gagement blandt de erhvervsøkonomiske studerende planlægger studenterrepræsen-

tanterne at afholde en workshop i efteråret, hvor de studerende kan komme med in-

put til forbedringer af deres uddannelse.  

 

Næstformand Morten Gadgaard Nielsen udtrykte i den forbindelse ønske om, at stu-

denterrepræsentanterne får mere tid til at bearbejde forslag til studieordningsæn-
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dringer. Studenterrepræsentanterne i det Erhvervsøkonomiske Studienævn repræ-

senterer mange studerende og har brug for mere tid til i højere grad at kunne inddra-

ge de studerende i studieordningsændringer. 

  

Punkt 2: Valg af formand 

Erik Strøjer Madsen blev genvalgt som formand for studienævnet. 

 

Punkt 3: Valg af næstformand 

Morten Gadgaard Nielsen blev genvalgt som næstformand for studienævnet. 

 

Punkt 4: Godkendelse af suppleringsforløb for finans- og markedsfø-

ringsøkonomer 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til suppleringsforløb for 

markedsførings- og finansøkonomer. 

 

Markedsførings- og finansøkonomer kan indskrives på den erhvervsøkonomiske ba-

cheloruddannelse med fritagelse for fag af et omfang på 90 ECTS. De resterende 90 

ECTS kan gennemføres som suppleringsforløb af 1 års, 1 ½ års og 2 års varighed og 

med optag 2 gange om året. 

 

Med forslaget ændres fagsammensætningen i suppleringsforløbene, ligesom det 1-

årige forløb udgår. Suppleringsforløbene vil fremover således alene blive udbudt i et 

2-årigt og et 1 ½ årigt-forløb. 

 

Morten Schottmann Svendsen tilkendegav, at han fandt det betænkeligt, at der i for-

slaget gives fritagelse for et så centralt fag som økonomistyring. Per Madsen oplyste, 

at fritagelsen skal ses i lyset af, at faget erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne 

indeholder elementer af økonomistyring samt, at der i øvrigt er tale om en faglig prio-

ritering. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet den foreslåede ændring af supple-

ringsforløbene for markedsførings- og finansøkonomer. 

 

Punkt 5: Godkendelse af ændringer i fagbeskrivelser, HA 

Forud for mødet var udsendt fagbeskrivelser for fagene ”It i virksomheden” og ”Stra-

tegisk ledelse og organisation” med forslag til ændring af fagtitler.  

 

 Titlen ”It i virksomheden” ønskes ændret til ”Virksomhedens Informationssy-

stemer/Information Systems for Business”. 

 

 Titlen ”Strategisk ledelse og organisation” ønskes ændret til ”Strate-

gi/Strategy”.   
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Endvidere var udsendt forslag til ændring af toningsfagene på HA - etik. Fra efteråret 

2013 har Institut for Marketing og Organisation overtaget ansvaret for fagene ”Orga-

nisatorisk innovation” og ”Organisationsforståelse” fra Arts. I den forbindelse ønskes 

følgende ændringer: 

 

 Faget ”Organisatorisk innovation” ændres til et 10 ECTS-fag, og flyttes fra 4. 

til 3. semester. 

 

 ”Organisationsforståelse” (10 ECTS), der i den nuværende ordning er placeret 

på 3. semester, udgår.  

 

 Som nyt fag på 4. semester indsættes ”Forhandlingsteknik- og etik”.  Ændrin-

gerne skal bl.a. ses i lyset af fagligt overlap mellem fagene ”Organisationsfor-

ståelse” og ”Adfærd i organisationer”. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

Under henvisning til fagbeskrivelsen for ”It i virksomheden” tilkendegav næstfor-

manden, at eksamensformen er meget arbejdskrævende (gruppeopgaver + mundtlig 

prøve) og stjæler ”sendetid” fra andre fag. Næstformanden fandt, at det bør overvejes 

at erstatte den nuværende prøve med eksempelvis en 24 timers hjemmeopgave.  

 

Christian Waldstrøm vil sammen med Per Madsen og næstformanden drøfte spørgs-

målet om fagets studiebelastning med den fagansvarlige, Bjarne Schlichter.   

 

Punkt 6 Godkendelse af ændringer i fagsammensætning, Cand.merc. 

I forbindelse med gennemgangen af de fremsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på flere cand.merc.-linjer, tilkendegav formanden, at der fremadrettet 

skal lægges mere vægt på udarbejdelsen af læringsmålene i fagbeskrivelserne.  For-

manden refererede til Bolognaprocessen, der foreskriver, at bedømmelsen af de stu-

derendes præstationer skal foregå på grundlag af de faglige læringsmål, der er fastsat 

for de enkelte fag. 

 

Ved indkaldelse af fagbeskrivelser næste år vil studienævnet lægge speciel vægt på, at 

læringsmålene er udførligt beskrevet.  

 

a) Nye metodefag på Institut for Marketing og Organisation 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til nye metodefag på In-

stitut for Marketing og Organisation. 

 

 De to eksisterende metodefag ”Research Methods” og ”Applied Business Re-

search Methods” på 1. semester nedlægges. 

 

 Der oprettes i stedet følgende nye metodefag: 
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-  ”Management Research Method” som skal indgå som forudsætnings-

fag på linjerne Strategy, Organisation and Leadership, International 

Business og Innovation Management. 

 

- ”Business Analytics” som skal indgå som forudsætningsfag på linjen 

Business Intelligence. 

 

- ”Marketing Research” som skal indgå som forudsætningsfag på lin-

jerne Marketing og Consumer Affairs Management 

 

Morten Rask redegjorde for begrundelsen for denne ændring samt indholdet i de nye 

fag. Der har fra såvel studerende (student panels) samt undervisere og linjekoordina-

torer været et ønske om at gøre metodefagene til en mere integreret del af de enkelte 

linjer. Hvert af de nye fag er opbygget af en række moduler, som er sammensat af de 

enkelte linjekoordinatorer med fokus på den enkelte linjes område/felt. Nogle af dis-

se moduler er fælles for de tre fag, og der vil således forekomme samlæsning mellem 

fagene. 

 

Studienævnet godkendte efter en kort drøftelse de nye metodefag, med bemærkning 

om, at læringsmålene eventuelt justeres. 

 

b) Strategy, Organization and Leadership 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på linjen Strategy, Organization and Leadership. 

 

 Faget “Human Resource Management & Development” (10 ECTS) på 2. semester 

reduceres til et 5 ECTS-fag. (Faget deles med International Business-linjen).  

 

 Der oprettes et nyt 5 ECTS-fag med titlen ”Leadership” på 2. semester.  

 

 Faget ”Management of Change” på 2.semester ændrer titel til ”Organizational 

Change and Development”. 

 

Formanden tilkendegav vigtigheden i at indføre faget ”Leadership”, da fagområdet 

netop er en essentiel del af linjen (L-et i SOL). 

 

Morten Rask fremhævede, at der samtidigt med ovenstående ændringer bliver opret-

tet et nyt valgfag ”Advanced Strategic Human Resource Management” (5 ECTS), som 

er en overbygning til faget “Human Ressource Management and Development”, der 

reduceres til 5 ECTS. Valgfaget giver mulighed for, at studerende med særlig interes-

se i HRM kan udbygge deres viden på dette område.  

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 
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c) International Business 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på linjen International Business. 

 

 Faget “Human Resource Management & Development” (10 ECTS) reduceres til et 

5 ECTS-fag. (Faget deles med Strategy, Organization and Leadership-linjen). 

 

 Der oprettes et nyt 5 ECTS-fag med titlen ”Management of  Interorganizational 

Relationships in International Business”. 

 

Morten Rask fremhævede, at der i længere tid har været et stort ønske om at introdu-

cere et fag med fokus på interorganisatoriske relationer og på den måde understøtte 

linjens kerneprofil. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

d) Business Intelligence 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på linjen Business Intelligence. 

 

Iflg. linjekoordinator Hans Jørn Juhl har man været nødsaget til at lave store æn-

dringer i fagsammensætningen på grund af en betydelig afgang af medarbejdere med 

tilknytningen til linjen. 

 

På 1. semester: 

 

 Der oprettes et nyt 5 ECTS-fag med titlen ”Data Warehousing”. 

 

 Faget ”Statistical programming and data analysis using R and SAS” ændrer titel 

til ”SAS and SQL for Business Analytics”. 

 

 Det eksisterende fag “IS Development & Implementation in a Business Context” 

(10 ECTS) inddrages på linjen. 

 

 Fagene ”Market Oriented Strategic Management” (5 ECTS) og ”Economic Psy-

chology” (10 ECTS) udgår. 

 

På 2. semester: 

 

 De eksisterende fag ” Supply Chain Performance Management” (5 ECTS) og ”Pro-

ject Management” (10 ECTS) inddrages på linjen. 
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 Fagene ” HR Analytics” (5 ECTS), ”Business Intelligence Architectures and Pro-

ject Management” (5 ECTS) samt “Business Intelligence & Performance Man-

agement” (5 ECTS) udgår. 

 

Morten Rask fremhævede, at den nye fagsammensætning vil give linjen en endnu 

skarpere business intelligence profil. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

e) Innovation Management 
Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-
mensætningen på linjen Innovation Management. 

 Faget ”New Product Development Clinic” på 1. semester nedsættes fra 15 ECTS til 

10 ECTS. 

 

 Der oprettes et nyt 5 ECTS fag på 1. semester med titlen ”Classic and Contempo-

rary Readings in Innovation and Entrepreneurship”. 

 

 Faget ”Managing Intellectual Property” på 2. semester ændrer titel til ”Appropri-

ating innovation – Managing Intellectual property rights”. 

 

Introduktionen af det nye fag ”Classic and Contemporary Readings in Innovation and 

Entrepreneurship” på 1. semester har til formål at give de studerende et bedre fun-

dament for at få udbytte af de mere teoretiske fag på 2. semester. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

f) Information Management 

Forud for mødet var udsendt forslag til ændring af en fagtitel på linjen Information 

Management.  

 

 Titlen på faget ”Project Management” ønskes ændret til ” Project Management: 

The Managerial Process including PRINCE 2”. 

Studienævnet besluttede, at denne titelændring ikke gennemføres, og at det tilstræ-

bes, at ændringer af fagtitler fremover kun sker i forbindelse med ændringer i fags-

ammensætningen på en linje. Det skyldes, at en titelændring på et fag principielt ska-

ber en ny studieordning, hvilket har en række omfattende konsekvenser - bl.a. for 

studerende, der ikke følger det normale studieforløb. 

g) Finance 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på linjen Finance. 
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 Faget “Securities Markets” (5 ECTS) indsættes på 2. semester. Faget har hidtil 

været udbudt som et valgfag (10 ECTS). Det nye 5 ECTS fag er en delmængde af 

det hidtidige valgfag. 

 

  Faget ”Pension Economy” (5 ECTS) udgår. 

De regulatoriske rammer for styringen af banker og pensionsselskaber har tidligere 

været meget forskellige. Denne forskel udviskes gradvis i disse år, og der er derfor ba-

sis for, at man fjerner faget ”Pension Economy” og til gengæld indsætter et fag om 

værdihandel, som i lang tid har været en mangel i Finance-programmet. 

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

h) Management Accounting and Control 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i fagsam-

mensætningen på linjen Management Accounting and Control. 

På 1. semester: 

 Faget ”Cost Management” sættes op til 10 ECTS fra de nuværende 5 ECTS. 

 

 Faget ”Strategy and Management Accounting” erstattes med et nyopretttet 5 

ECTS-fag med titlen ”Strategic and Organizational Concepts for Management 

Control”. 

 

 Faget “Advanced Excel” udgår på linjen. 

På 2.semester: 

 Faget “Management Control” (5 ECTS) udvides til 10 ECTS og ændrer titel til 

“Performance Management”. 

 

 Faget ”Project Management with Management Accounting” (5 ECTS) udgår på 

linjen. 

 

 Faget “Business Models (5 ECTS) ændrer titel til “Practice Project in Management 

Accounting” (5 ECTS). 

Ændringerne i fagsammensætningen har til formål at skærpe linjens faglige profil 

samt forbedre studiemulighederne for de studerende ved at reducere antallet af fag 

og dermed antallet af eksaminer på linjen. Formanden tilkendegav, at en reduktion af 

antallet af fag vil give de studerende bedre mulighed for fordybelse. 
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Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. Studienæv-

net undrede sig dog over, at aftagerrådets og de studerendes ønsker om mere konkre-

te økonomistyrings modeller og teknikker ikke i højere grad var blevet tilgodeset.  

Punkt 7: Forslag til ændringer i studieordningerne mv. for cand.it i It, 

kommunikation og Organisation 

Formanden gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til ændringer i studie-

ordningerne for Cand.it i It, Kommunikation og Organisation. 

De vigtigste forslag til ændringer var følgende: 

 Der indføres fra optagelsen 2015 adgangsbegrænsning på uddannelsen. Der 

sættes en begrænsning på henholdsvis 50 studerende på den almene linje og 

30 studerende på linjen for it-bachelorer.  

 

 Evalueringsformen på 1. semester-fagene ændres fra bestået/ikke-bestået til 

karakterpoint. 

 

 Faget ”Økonomistyring/Erhvervsøkonomi”  har i en overgangperiode medta-

get begge fagbetegnelser, efter at indholdet er skiftet fra traditionel erhvervs-

økonomi til økonomistyring. Fremover anvendes kun betegnelsen ”Økonomi-

styring”, der passer bedst til det nuværende fagindhold. 

 

 Det indføres som obligatorisk forudsætning, at deltagelse i de til et fag tilknyt-

tede prøveelementer forudsætter deltagelse i alle fagelementer på det forud-

gående semester og beståelse af eller gennemførelse af mindst to eksamens-

forsøg i ikke-beståede fagelementer. 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet ovenstående ændringer. 

 

Punkt 8: Drøftelse af studienævnets sagsbehandling af merit- og dispen-

sationsansøgninger 

Punktet var sat på dagsordenen af næstformanden med det formål at orientere de to 

nye studenterrepræsentanter om procedurerne for studienævnets sagsbehandling 

samt at opnå en generel drøftelse af disse procedurer. Studienævnet drøftede kort 

sagsbehandlingsprocedurerne, men på grund af manglende tid blev punktet udskudt 

til næste studienævnsmøde. På dette møde vil der bl.a. blive præsenteret et oplæg til, 

hvordan sagerne fremover kan kategoriseres under sigende overskrifter, således at 

mere komplicerede sager adskilles fra mere rutineprægede sager.  
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Punkt 9: Eventuelt 

Formanden præsenterede kort en række punkter, som vil blive taget op på næste stu-

dienævnsmøde.  

 

a) Karakteranalyse på HA 

Der vil blive foretaget en analyse af eksamenskarakterer på HA. 

 

b) Adgangsbetingelser på cand.merc. 

AU Herning har stillet spørgsmål ved, om der skal ændres på adgangsbetingel-

serne. 

 

c) Undervisningsevaluering 

Aarhus Universitet arbejder med at lave en model for centraliseret undervis-

ningsevaluering. Der er måske behov for at forbedre de nuværende procedurer 

for undervisningsevaluering, inden den nye model er færdigudviklet. 

 

d) HA – Herning 

Herning ønsker at bytte rundt på nogle fag på HA, således at fagene placeres i en 

anden rækkefølge. 

 

Philip Bjerre Andersen præsenterede kort nedenstående punkter. En nærmere drøf-

telse af punkterne udskydes til næste studienævnsmøde pga. manglende tid. 

 

a) Drøftelse af sprogpolitikken (dansk/engelsk) på BSc-linjerne 

Studenterrepræsentanterne har modtaget henvendelser fra engelsktalende stude-

rende, der på nogle punkter ikke mener, at de bliver ligestillet med dansktalende 

studerende. På nogle fag stilles der f.eks. krav om, at man skal være dansktalende 

for at kunne blive ansat som instruktor og der berettes også om eksempler på, at 

der i eksamensopgaver bliver refereret til dansksprogede hjemmesider.  

 

b) Karaktersammenligning 

Der er fra de studerendes side et ønske om at kunne udskrive karaktersammen-

ligninger fra STADS/Selvbetjeningen, således at de studerende f.eks. over for po-

tentielle arbejdsgivere kan dokumentere, hvilket niveau de befinder sig på sam-

menlignet med deres medstuderende. 

 

c) Deltagelse i Summer University fag 

Der er fra de studerendes side et ønske om at kunne deltage i summer university 

fag på kandidat-niveau den sommer, hvor de færdiggør den erhvervsøkonomiske 

bacheloruddannelse. 
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Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-

tragtet som godkendt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand for studienævnet 

 

 

(Referent: Susanne Bunk) 


