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Referat af møde nr. 4 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 3. november 2015, kl. 12:30 til 14:00. 

Sted: K101 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Eksamenssprog på cand.merc. 

 

3) Antal hold – HA og BSc 

 

4) Sprog/kultur-fag i forbindelse med udveksling 

 

5) Aflysning af undervisning ved overfyldte lokaler 

 

6) Klage over at valgfagene The Economics of Human Resources og Ad-

vanced Strategic Human Resource Management ikke udbydes i for-

året 2016 

 

7) Beskæftigelsesundersøgelsen 2014 

 

8) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Lektor Lars Esbjerg 

Professor Anders Grosen  

Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen  
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HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

BSc-studerende Mette Thorborg Zederkof 

Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Liselotte Madsen 

Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard 

BSc-studerende, Auguste Ciuksaite 

 

Desuden deltog 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

Studienævnet var ved udsendt bilag blevet orienteret om valgfagsudbuddet for foråret 

2016 på cand.merc. 

 

a) Studiestartsprøve 

Universiteterne har med den nye eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. 

juli 2014, fået adgang til at etablere studiestartsprøver på bacheloruddannelsernes 1. 

semester. Formålet med studiestartsprøven er ”at få klarlagt, om den studerende reelt 

har påbegyndt uddannelsen”. BSS Studier arbejder på foranledning fra Områdestu-

dienævnet i øjeblikket med et forslag til en fælles studiestartsprøve på fakultetets ba-

cheloruddannelser. Prøven, der tænkes placeret i 1. eller 2. uge af september, vil ikke 

indeholde faglige spørgsmål. I stedet er det tanken at stille spørgsmål, man i anden 

sammenhæng kan have interesse i at få besvaret.  

 

b) Skitur i eksamensperioden 

På HA/BSc starter undervisningen i uge 5, mens uge 4 er forbeholdt eksamen. For-

manden er af SL blevet orienteret om, at SL’s årlige skitur, der normalt er placeret i 

første undervisningsuge, i år er placeret i uge 4 og dermed kolliderer med flere prøver 

på HA/BSC. Formanden har afvist at ændre eksamensplanen. 

 

c) Digitaleksamensafvikling 

Fakultetsledelsen har besluttet, at alle bachelorprojekter og specialer skal afleveres 

digitalt fra foråret 2016. Uddannelserne/institutterne kan dog for specialets ved-

kommende tillige beslutte at tillade modtagelse af printede eksemplarer. 

 

Licensen for WiseFlow udløber sommer 2016. Dekanen har besluttet, at AUs digitale 

system fra Arcanic endnu ikke har de nødvendige faciliteter, hvorfor BSS vil udbyde 

opgaven i licitation. BSS vil dog fortsat betale sine 40% af AUs digitale løsning. 
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d) Møde med koordinatorerne på cand.merc., cand.merc.aud. og cand.it. 

Formanden har den 27. oktober 2015 afholdt et møde med linjekoordinatorerne på 

kandidatuddannelserne, hvor dekanen Peder Østergaard var inviteret til at give en 

status på plagiering. Det blev oplyst, at AU har tabt en sag i ministeriet, der har fast-

holdt, at en skriftlig gruppeopgave ikke kan bedømmes, hvis dele af den udgør plagie-

ring, og hvis opgaven ikke er blevet individualiseret. Dette betyder, at de/den stude-

rende i gruppen, der ikke har udført plagiering, ikke kan gennemføre eksamen og skal 

skrive en ny opgave, dog uden at miste et eksamensforsøg. 

 

Dekanen har besluttet, at de faglige miljøers indflydelse skal styrkes. Fremover skal 

en opgaveretter, som har mistanke om eksamenssnyd, kontakte studielederen og 

drøfte sagen med denne. Det er derefter op til studielederen at vurdere, om sagen skal 

videre til juristerne i Uddannelsesjura. 

 

Formanden havde også inviteret Jesper Qvistgaard fra Aarhus BSS International til at 

orientere om den internationale rekruttering.  

 

e) Reducering af studiebelastning for iværksættere 

AU Elite har foreslået, at studerende, der ønsker at starte egen virksomhed, skal have 

reduceret deres studiebelastning på linje med elitesportsudøvere. AU Elite havde til-

budt at sagsbehandle ansøgningerne efter nogle retningslinjer. Områdestudienævnet 

har besluttet, at iværksætteri ikke udgør et udsædvanligt forhold.   

 

f) Udsendelse af spam på BlackBoard 

De studerendes anvendelse af BlackBoard til udsendelse af spørgeskemaer sker via 

faciliteten ’organisationer’ i BlackBoard. Denne facilitet er til rådighed for de stude-

rende på de enkelte undervisningshold. Der arbejdes på en central løsning, hvor den 

enkelte studerende ikke længere kan sende mails til et helt hold.  

 

g) Mentorordningen på HA  

Mentorordningen på HA genetableres med virkning fra forårssemestret 2015. Ord-

ningen, der finansieres af studiemiljømidler, administreres af studievejledningen. 

 

h) Akademisk skrivning på cand.merc. 

Der har været stor søgning på de tre hold (60 studerende pr. hold) i Academic Wri-

ting, som udbydes på cand.merc., som forberedelse til specialeskrivningen. Kurset er 

finansieret af studiemiljømidlerne. 

 

Det er endnu uvist, om kurset kan gentages næste år eller i fremtiden, da det beror på 

institutternes økonomi. Det blev påpeget, at undervisningen i akademisk skrivning 

bør udbydes af de institutter, som i forvejen udbyder undervisning til uddannelserne, 

således at undervisningen er i tråd med den akademiske tradition, som man har på 

uddannelserne. 
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Punkt 2: Eksamenssprog på cand.merc. 

Foranlediget af en aktuel sag fra Herning, beskrevet nedenfor, havde formanden øn-

sket at sætte reglerne for eksamenssprog på cand.merc.-linjerne på dagsordenen. 

 

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen, at på uddannelser, der udbydes på engelsk, 

aflægges prøverne på engelsk. Universitetet kan dog fravige denne regel. Studienæv-

net har på BSc valgt at følge hovedreglen. Det er dog muligt for de studerende at væl-

ge en dansksproget HA. Dette er ikke muligt på cand.merc., hvorfor det i 2011 blev 

besluttet at undtage følgende eksamensaktiviteter på alle de engelsksprogede linjer: 

- Kandidatafhandlingen kan skrives og forsvares på dansk, såfremt den stude-

rende er blevet tildelt en vejleder, som indvilliger heri. 

- Praktikrapport/‐seminar kan skrives på dansk, såfremt den studerende er 

blevet tildelt en vejleder, som indvilliger heri. 

- Mundtlige prøver kan gennemføres på dansk, såfremt eksaminator og censor 

er dansksprogede. 

 

Inger Mørch Hauge fremlagde den aktuelle sag vedrørende cand.merc.-linjen i Her-

ning, hvor det på et informationsmøde i foråret 2016, forud for de studerendes valg af 

uddannelse, på foranledning var blevet oplyst, at de studerende kunne få lov at aflæg-

ge prøver på dansk. Det formodes for flere studerende at være afgørende for deres 

valg af uddannelse.  

 

Efter en kort diskussion besluttede studienævnet at fortsætte med de gældende reg-

ler. De studerende i Herning har for indeværende semester fået lov til at aflevere på 

dansk, da de allerede er i gang med gruppeopgaver m.v.  

 

 

Punkt 3: Antal hold – HA og BSc 

Formanden omdelte oversigt over holddimensionering for forårssemestret 2016. Un-

der henvisning til dimensioneringen af antal forelæsningshold på HA-uddannelsens 

4. semester (2 eller 3 hold) tilkendegav formanden, at antallet af forelæsningshold 

bør være det samme på alle fag inden for et semester.  

 

Det var formandens vurdering, at der var såvel planlægningsmæssige som pædagogi-

ske fordele ved at gennemføre undervisningen på 3 hold fremfor 2. Set i lyset heraf 

samt i lyset af, at der på HA-studiet er økonomisk dækning herfor, tilkendegav for-

manden, at han gerne så, at studienævnet traf en principbeslutning om, at undervis-

ningen på HA-uddannelsens to første år så vidt muligt afvikles på 3 forelæsningshold.  

 

Modsat blev det fra anden side tilkendegivet, at man ikke umiddelbart så de store 

pædagogiske fordele ved at gennemføre undervisningen på 3 hold frem for to, lige-

som man med hensyn til det økonomiske aspekt hellere så ressourcerne anvendt på 
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pædagogiske tiltag som eksempelvis en større variation i eksamensformerne og blen-

ded learning. 

 

Der var i studienævnet enighed om, at de ressourcer, der optjenes på HA/BSc, i videst 

muligt omfang skal anvendes på bacheloruddannelserne samt om, at undervisningen 

i det enkelte fag skal gennemføres på det samme antal forelæsningshold gennem hele 

undervisningsforløbet. Faget industriøkonomi og strategi, der i efterårssemestret 

gennemføres med 3 forelæsningshold i den del af undervisningen, der varetages af i 

Institut for Økonomi og med 2 forelæsningshold i den del af undervisningen, der va-

retages af Institut for Virksomhedsledelse skal således afvikles på enten 2 eller 3 fore-

læsningshold fra efterårssemestret 2016. 

 

Spørgsmålet om holddimensionering for efteråret 2016 afklares senest 1. april 2016. 

 

 

Punkt 4: Sprog/kultur-fag i forbindelse med udveksling 

På studienævnsmødet d. 18. september 2015 var der en kort diskussion om godken-

delse af sprog-/kulturfag i forbindelse med udveksling på cand.merc. Det blev beslut-

tet, at det skulle på dagsorden på det kommende møde. Formanden præsenterede 

kort sit oplæg, som var, at sprogfag generelt ikke skal kunne godkendes på 

cand.merc., medmindre de indeholder et stort element af business eller personlig 

præsentation. 

 

Studienævnet var enigt i, at rene sprogfag ikke kan godkendes, mens fag, som inde-

holder elementer inden for business eller personlig præsentation kan godkendes.  

 

 

Punkt 5: Aflysning af undervisning ved overfyldte lokaler 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra Institut for Virksomhedsledelse angå-

ende, hvad underviser skal gøre, hvis det viser sig, at der er flere studerende i lokalet 

end lokalet er beregnet til. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er flere hold 

på samme fag, hvor undervisningen på et hold er placeret på et mere fordelagtigt 

tidspunkt. Dette var tilfældet i den konkrete sag, hvor underviser gentagne gange for-

gæves bad om, at studerende, som var tilmeldt på et andet hold, forlod lokalet. Stu-

dienævnet støttede op om, at en underviser kan aflyse undervisningen, hvis der er fle-

re studerende i et lokale end brandmyndighederne tillader. 

 

Henvendelsen adresserede et yderligere problem ved store arrangementer, som fx 

kapsejlads, den største fredagsbar, hvor der ifølge timeplanerne er planlagt undervis-

ning med den konsekvens, at hovedparten af de studerende ikke møder op. Alterna-

tivt at undervisningen forsøges flyttet med de ulemper en sådan flytning medfører. 

Studienævnet støttede op om, at datoen for disse store arrangementer bør meldes ud 

i så god tid, at studieplan kan tage forbehold herfor, når de planlægger undervisnin-
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gen. Det skal desuden overvejes hvilke arrangementer, som fakultetet/universitet skal 

støtte op om. Formanden vil bringe forholdet videre til prodekanen for uddannelse.  

 

 

Punkt 6: Klage over at valgfagene The Economics of Human Resources og 

Advanced Strategic Human Resource Management ikke udbydes i for-

året 2016 

Studienævnet har modtaget to klager fra Strategy, Organisation and Leadership stu-

derende, som er utilfredse med, at valgfagene The Economics of Human Resources 

fra Institut for Økonomi samt Advanced Strategic Human Resource Management fra 

Institut for Virksomhedsledelse ikke udbydes i forårssemestret 2016.  

 

Valgfaget The Economics of Human Resources udbydes også i valgfagssemestret om 

efteråret, og instituttet har besluttet, at man ikke også ønsker at udbyde det i foråret, 

da man ikke ønsker at udbyde faget to gange årligt af hensyn til den bedst mulige ud-

nyttelse af ressourcerne. 

 

Valgfaget Advanced Strategic HRM er ikke udbudt i foråret 2016, da underviser er 

flyttet til Canada.  

 

Formanden oplyste, at der i forvejen er et stort valgfagsudbud om foråret; 3 rene 

valgfag, 50 linjefag og 20 valgfag på Summer University. Studerende, der ikke tager 

deres valgfag i efteråret og derved ikke følger den normerede studieplan, kan ikke 

forvente at få en bred vifte af valgfag, der kan udbygge deres kompetencer oparbejdet 

på linjefagene. Formanden pointerede yderligere, at mulighederne for at tage praktik 

er gode på cand.merc. Praktik er i studiet normeret til 10 eller 15 ECTS svarende til en 

praktikperiode på 2 eller 3 måneder. Dette giver mulighed for at følge valgfag i efter-

årssemestret, i det omfang det kan passe ind i kvartalsstrukturen. 

 

 

Punkt 7: Beskæftigelsesundersøgelsen 2014 

Der var forud for mødet blevet udsendt følgende bilag: Beskæftigelsesundersøgelse 

2014 for 1-års dimittender, for 5-års dimittender samt en samlet oversigt. 

 

Formanden påpegede, at der med den nye institutionsakkreditering skal laves rap-

porter hvert år, hvori kvalitetsindikatoren ”beskæftigelse” indgår, hvorfor dette kan 

synes at overflødiggøre at have beskæftigelsesundersøgelsen med på studienævns-

møde. Formanden påpegede ydermere, at statistik fra Danmarks Statistik, som an-

vendes i de årlige rapporter, er bedre end data fra beskæftigelsesundersøgelsen, hvor 

der generelt er meget lave svarprocenter på ca. 30%. Der er desuden en bias i, at der 

er større sandsynlighed for at studerende, som har et job, svarer, end at studerende, 

som er arbejdsløse, svarer. 
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Der var stemning for at have beskæftigelsesundersøgelsen på dagsorden som et ori-

enteringspunkt med en kort gennemgang af forhold, der skal ses nærmere på.  

 

Formanden oplyste kort, at det fremgår, at cand.merc.-dimittender generelt klarer sig 

godt og har permanente fultidsjob til en god løn.  

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

Formanden orienterede om, at der netop har været afholdt møde i arbejdsgruppen 

angående profiler på HA. Det forventes, at profilerne er klar medio november. Deref-

ter vil profil-arbejdsgruppen forsøge at mødes med profilansvarlige, også i forhold til 

indkaldelse af kursusbeskrivelser. 

 

Studienævnet har modtaget en ansøgning om dispensation til at være tre studerende 

om at skrive kandidatafhandling. Der var i studienævnet stemning for at give et afslag 

med begrundelsen, at det er et centralt element i læringsmålene for specialet, at man 

som studerende skal kunne vise en høj grad af akademisk selvstændighed i udarbej-

delsen af projektet. 

 

Næste studienævnsmøde vil blive afholdt d. 14. december 2015.  

 

Mødet sluttede kl. 13.55. 

 
Venlig hilsen 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formanden for fagstudienævnet 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen 

Referenter 


