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Referat af møde nr. 11 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 3. december 2013, kl. 10:00 til 12:00. 

Sted: K101 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser (bilag vedr. aflyste og oprettede valgfag på bachelor og på 

cand.merc. for foråret 2014) 

 

2) Førsteårsfrafald på bachelorstudiet (bilag: Førsteårsfrafald på bache-

lorstudiet på Aarhus Universitet – analyse af årgang 2009-2011 på hovedom-

rådeniveau) 

 

3) Diskussion af modellen for uddannelsesevaluering på BSS (bilag: 

mail ang. uddannelsesevaluering – niveau) 

 

4) Evaluering af rusugen (bilag: Evalueringsrapport Rusugen 2013, Regn-

skab 2013, Master Intro 2013 Evaluation, faktura til institutter og spørgeun-

dersøgelse vedr. opstart af studiet) 

 

5) Evaluering af læringsdag om studieteknik, læring og pædagogisk 

valg på HA ved Torben K. Jensen 

 

6) Eventuelt 
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Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

HA-studerende Morten Schottmann Svendsen 

HA-studerende Maren Birkeland 

Cand.merc.-studerende Simon Preuthun Hartington  

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Per Madsen 

Adjunkt Andes Nørgaard Laursen 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen 

 

Desuden deltog 

Michael Udby Mejlgaard, Information og vejledning 

Cindy Pedersen, Information og vejledning 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser  

a) Aflyste valgfag på bachelor og cand. merc.  

(bilag vedr. aflyste og oprettede valgfag på bachelor og på cand.merc. for foråret 

2014) 

På bacheloruddannelsen gennemføres alle valgfag som planlagt i forårssemestret 

2014. På cand.merc. aflyses nedenstående valgfag på grund af utilstrækkelig tilslut-

ning. 

- Brand Metrics and Market Analysis 

- Technology Entrepreneurship Lab   

- China, India and the changing structure of international business 

 

b) Implementering af studiefremdriftsreform  
Formanden redegjorde for baggrunden for reformen - skitseret i notatet ”Implemen-

tering af studiefremdriftsreform på AU - opmærksomhedspunkter”, udsendt den 16. 

oktober 2013. Med forventet ikrafttræden juli 2014 indebærer reformen, at de stude-

rende skal tilmeldes 30 ECTS pr. semester, hvilket giver anledning til overvejelser 

om merit, udveksling, praktik, Summer University mm.  Da det bliver universitets 

ansvar, at de studerende er tilmeldt de krævede 30 ECTS pr. semester, bliver det for 

http://kursuskatalog.au.dk/en/coursecatalog/Course/show/45516/
http://kursuskatalog.au.dk/en/coursecatalog/Course/show/45537/
http://kursuskatalog.au.dk/en/coursecatalog/Course/show/45670/
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så vidt angår valgfag formentlig nødvendigt at etablere valgfagsmoduler, som de stu-

derende kan tilmeldes automatisk i det omfang, de ikke selv har tilmeldt sig.  

Formanden oplyste, at det endnu ikke ligger klart om der kommer fælles retningslin-

jer for AU eller BSS for implementering af reformen. 

c) Adgangsbegrænsning på cand.merc. suspenderet  

Adgangsbegrænsningen på cand.merc. er suspenderet i 2014. 

Dette er sket på baggrund af det lave optag af internationale studerende de seneste år. 

Afskaffelsen gør det muligt at give internationale ansøgere en hurtig tilbagemelding 

og dermed forhåbentlig fastholde nogle af de ansøgere, som ellers ville søge videre til 

andre universiteter.   

d) Cand.it. i Herning 

Der pågår pt. overvejelser om at etablere en engelsksproget cand.it. Uddannelsen er 

primært tænkt som overbygning på International Communication and Multimedia 

(ICM) i Herning. 

 

e) International marketing på HA 

Formanden har undtagelsesvist godkendt, at prøven i valgfaget International Marke-

ting på HA flyttes fra den 7. januar 2014 til den 11. december 2013, hvor prøven for 

udvekslingsstuderende er placeret.  Godkendelsen er begrundet i mangel på lokaler 

og eksamenstilsyn den 7. januar samt det forhold, at det ikke har været muligt at fin-

de en passende dato for afvikling af prøven i januar. 

f) Besparelser på ECON og BADM 

Som følge af Universitetets økonomiske situation er Institut for Økonomi pålagt be-

sparelser på 6,1 mill., mens Institut for Marketing og Organisation er pålagt besparel-

ser på 2,4 mill. Institutleder Allan Würtz har anmodet de studerende om at komme 

med besparelsesforslag på uddannelsesområdet. 

 

g) Klage over et dispensations afslag på forlængelse af 2-årsfrist for at be-

stå 1. år 

En klage over en netop afsluttet sag om forlængelse af 2-årsfristen har givet forman-

den anledning til at genoverveje sagen.  Efter en kort drøftelse tilkendegav forman-

den, at han vil udsende nyt udkast til afgørelse med almindelig indsigelsesfrist. 

h) Overvejelser om ny HA 

HA-uddannelsen påtænkes revideret med virkning fra optag 2015. I overvejelserne 

indgår bl.a. en reduktion af antallet af prøver, en udskydelse af valg af toning samt en 

placering af udannelsens metodefag ”tættere” på de fag, hvor de skal anvendes og 

dermed en fremrykning af de erhvervsøkonomiske fag i uddannelsen. 

Christian Waldstrøm, Institut for Marketing og Organisation, og Anders Grosen, In-

stitut for Økonomi, arbejder pt. med et forslag. 
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Punkt 2: Førsteårsfrafald på bachelorstudiet  

(bilag: Førsteårsfrafald på bachelorstudiet på Aarhus Universitet – analyse af årgang 

2009-2011 på hovedområdeniveau.) 

Formanden gennemgik det udsendte notat og henledte opmærksomheden på, at de 

tidligere ASB-uddannelser ikke er med i BSS-opgørelsen, da data først er tilgængelig i 

STADS fra 2011. Frafaldet på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er opgjort 

særskilt (tabel 7 – 11). 

Formanden oplyste, at det forholdsvis store frafald på den erhvervsøkonomiske ba-

cheloruddannelse skal ses i lyset af studieskift inden for uddannelserne. 

 

Punkt 3: Diskussion af modellen for uddannelsesevaluering på BSS  

(bilag: mail ang. uddannelsesevaluering. Notat angående forslag til fælles model for 

 uddannelsesevaluering) 

Formanden gennemgik notat ”Angående fælles model for uddannelsesevaluering på 

AU” og påpegede, at der er lagt op til, at uddannelserne ved AU skal evalueres hvert 5. 

år. Uddannelsesevalueringerne skal ses i lyset af de fremtidige institutionsakkredite-

ringer og behovet for i den forbindelse at dokumentere kvaliteten i de enkelte uddan-

nelser. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af modellen for evalueringer på BSS bliver 

det nødvendigt at forholde sig til, om cand.merc. skal evalueres som en samlet ud-

dannelse eller om linjerne skal evalueres hver for sig. Formanden tilkendegav, at det 

var hans umiddelbare opfattelse, at cand.merc. skal evalueres samlet.  

 

 

Punkt 4: Evaluering af rusugen  

(bilag: Evalueringsrapport Rusugen 2013, Regnskab 2013, Master Intro 2013 Evalua-

tion, faktura til institutter og spørgeundersøgelse vedr. opstart af studiet) 

Formanden gennemgik Studenterlaugets evalueringsrapporter for rusugen 2013 samt 

for Master intro 2013. Formanden udtrykte tilfredshed med især evalueringsrappor-

ten vedrørende rusugen. Vedrørende rusugen tilkendegav formanden, at der synes at 

være behov for tidligere og bedre information herom. 

 

Der var enighed om, at de studerende så vidt muligt bør orienteres om rusugen, her-

under indhold samt de studerendes egenbetaling, samtidig med meddelelsen om op-

tagelse. 

 

Som supplement til regnskab 2013 omdelte formanden ”Resultat Rusugen 2013”. 

Studenterrepræsentanterne efterlyste et mere detaljeret budget/regnskab for 

rusugen, hvori eksempelvis reklameindtægter medregnes.  
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Maren Birkeland gennemgik herefter en spørgeskemaundersøgelse om de studeren-

des indtryk af deres studiestart, herunder rusugen. Undersøgelsen var gennemført af 

studenterrepræsentanterne. 

 

Studienævnet tilsluttede sig formandens indstilling om, at Studenterlauget også står 

for rusugen og masterintro i 2014. Formanden vil anmode om en højere grad af gen-

nemsigtighed i budgetlægning og regnskabsaflæggelse for 2014. 

 

 

Punkt 5: Evaluering af læringsdag om studieteknik, læring og pædagogisk 

valg på HA ved Torben K. Jensen 

Torben K. Jensen omdelte og gennemgik ”Evaluering af faglig dag om studiekompe-

tence”. Torben K. Jensen oplyste, at kun 15 % af de studerende havde deltaget i den 

faglige dag, hvilket er for lidt i forhold til de udgifter og den indsats, der er forbundet 

med afviklingen. På baggrund af erfaringer fra tilsvarende forløb på andre uddannel-

ser på BSS, burde man kunne forvente en deltagelse på ca. 50 %. 

 

Trods det lave deltagerantal anbefalede Torben K. Jensen, at forløbet gentages i 2014 

- også set i lyset af de øgede krav til gennemførsel. I givet fald skal konceptet tilpasses 

den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i samarbejde med de fagansvarlige og 

tilrettelægges i forårssemestret sammen med den øvrige undervisning for efterårsse-

mestret. Herudover anbefalede Torben K. Jensen en mere effektiv ”annoncering” 

samt, at det overvejes at gennemføre den faglige dag som en integreret del af et fag. 

Morten Rask foreslog, at det undersøges, om det er muligt at integrere læringsdagen i 

Videnskabsteori og Metode. Christian Waldstrøm vil kontakte den fagansvarlige her-

om.  

 

Punkt 6: Eventuelt 

Formanden tilkendegav på forespørgsel, at studienævnet løbende vil blive orienteret 

om/inddraget i processen med at implementere studiefremdriftsreformen. 

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand 

/ 

Janne Højris Olesen 

Referent 

 

 


