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Referat af møde nr. 14 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Mandag den 26. maj 2014, kl. 13:00 til 15:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser  

 

2) Ny struktur HA/BSc 

a. Godkendelse af kursusbeskrivelser, herunder godkendelse 

af eksamens- og censurform (Bilag: kursusbeskrivelser - efter-

sendes) 

 

b. Godkendelse af principper for profiler på HA/BSc (Bilag: 

Indstilling - eftersendes) 

 

c. Godkendelse af ”dokumentstudieordning” (Bilag: Oversigt 

over HA-konfrontationstimer. Udkast til ”dokumentstudieordning” 

eftersendes)  

 

d. Nedlæggelse af HA med tysk (Bilag: Indstilling af 19. maj 2014) 

 

e. Godkendelse af ”top up” -forløb for Financial Controllere, 

markedsføringsøkonomer og finansøkonomer (Bilag: Indstil-

ling - eftersendes) 

 

3) Orientering om plagiat i bacheloropgaver ved Christian Wald-

strøm 

 

4) Diskussion af konkret dispensationsansøgning ang. udsættelse af 

2-års fristen – LUKKET punkt (Bilag: fremsendes separat) 

 

5) Diskussion af generel dispensationspraksis: 

a. Merit for ph.d.-fag 
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b. 4. eksamensforsøg - kandidatafhandlingen 

c. Midlertidig indskrivning 

 

6) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Per Madsen 

Lektor Jens Holmgren 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen  

Cand.merc.-studerende Morten Schottmann Svendsen 

HA-studerende Maren Grønås Birkeland 

HA-studerende Mette May Thorborg Zederkof 

HA-studerende Marlene Paulli Rasmussen  

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen fra kl. 13.25 

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

Professor Anders Grosen  

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Liselotte Madsen  

 

Desuden deltog 

Michael Mejlgaard Udby, Information og vejledning 

Kathrine Raagaard Nielsen, Information og vejledning 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening fra kl. 14.40 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

a) Akkreditering af HA, AU Herning 

Akkrediteringsrådet har akkrediteret den dansksprogede og den engelskspro-

gede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA, ved AU Herning positivt. 

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens rele-

vans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. 

Det overvejes desuden ikke længere at etablere en engelsksproget cand.it. i 

Herning, da ICM-uddannelsen vil blive lukket fra optag 2014. 

 

b) BSS har haft besøg af EQUIS undersøgelses team 

BSS har fra den 19. til 21. maj 2014 haft besøg af akkrediteringspanelet fra 

EFMD, der tildeler EQUIS-akkrediteringen. På baggrund af akkrediterings-

panelets skriftlige indstilling vil der i oktober blive truffet endelig afgørelse 
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om en genakkreditering. Sammen med referatet vil der blive udsendt links til 

selvevalueringsrapporten, som er udarbejdet af BSS. 

 

c) Brev om forsinkelse i studiet  

Ifølge universitets regler udmeldes en studerende, såfremt den studerende 

ikke har været studieaktiv inden for de seneste tre år, medmindre der indgås 

skriftlig aftale om andet mellem den enkelte studerende og studielederen. 

Reglen er gældende for HA- og cand.merc.-studiet fra februar 2012 og kan så-

ledes udmøntes efter 3 år. Der er i foråret 2014 udsendt mails til 453 bache-

lor- og kandidatstuderende, der ikke har opfyldt kravet om at have optjent 

ECTS de seneste 12 måneder, siden 1976. Der tilbydes oplysninger vedrøren-

de inaktivitetsreglerne samt en forsinkelsessamtale med Studievejledningen. 

  

d) Aftagerpanel 

Der er indkaldt til møde i aftagerpanelet for de erhvervsøkonomiske uddan-

nelser fredag den 20. juni kl 13 til 15 i forbindelse med fakultetsfesten. Der vil 

snarest blive udsendt invitationer til studienævnet.  

 

e) Rusintroduktion 

De ansvarlige for rusintroduktionen 2014 har fremlagt et program, som stort 

set er samme program som for 2013. Der er dog lavet mindre ændringer i 

form af besparelser grundet institutternes økonomi. Et endeligt program vil 

blive gennemgået på næste studienævnsmøde. 

 

f) Mentorordning 

Der er ikke længere afsat midler til forbedringer af studentermiljø. Set på 

baggrund af, at ordningen ikke fik den bedste brugerevaluering, og at institut-

terne ikke har luft i budgetterne pt., er der ikke søgt om en fortsættelse af 

ordningen. 

 

g) Aflysning af valgfag for efteråret 2014 

På HA oprettes alle 26 udbudte valgfag. 

På cand.merc. var der udbudt 25 valgfag, hvoraf 11 er blevet aflyst pga. for få 

tilmeldte. Et enkelt fag blev dog aflyst begrundet i manglende lærerdækning. 

For valgfag på cand.merc. har praksis været at aflyse fag, hvor det samlede 

antal tilmeldinger, udvekslingsstuderende indregnet, var under 15. For efter-

året 2014 og frem vil der kun blive set på antallet af egne studerende i forhold 

til aflysning af valgfag, da tallet for udvekslingsstuderende er meget usikkert. 

 

 

h) Aflysning af eksamen fredag den 23. maj 

Eksamen i afsætningsøkonomi blev aflyst, da det kort tid inde i eksamens af-

holdelse blev konstateret, at en rettevejledning ved en fejl var blevet gjort til-

gængelig for de studerende i Wiseflow. Der vil blive tilbudt en erstatningsek-

samen søndag d. 1. juni 2014. 
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i) Brugergruppe for Blackbord for hvert studienævn 

Der ønskes nedsat en brugergruppe med to studerende og to undervisere, der 

skal bistå CUL med udformning af bruger fladen. Christian Waldstrøm vil 

gerne deltage, og det vil senere blive besluttet, hvem der i øvrigt skal være 

med i gruppen.  

 

Punkt 2: Ny struktur HA/BSc 

a) Godkendelse af kursusbeskrivelser, herunder godkendelse af ek-

samens- og censurform  

(bilag: kursusbeskrivelser, oversigt over konfrontationstimer og udkast af do-

kumentstudieordning) 

 

Der var i studienævnet enighed om, at fagbeskrivelser for 1. og 2. semester 

kan godkendes med nævnets kommentarer, se nedenfor. Fag fra de øvrige 

semestre godkendes foreløbigt. På efterårets studienævnsmøder vil studie-

nævnet gennemgå fagbeskrivelserne fra 3. semester og frem. For de fag, hvor 

det vurderes at være relevant, vil de fagansvarlige blive inviteret til studie-

nævnsmøde. 

 

Formanden gennemgik oversigt over konfrontationstimer. Set i forhold til 

den gamle ordning, er der et mindre fald i antal konfrontationstimer på den 

nye ordning. Dette skyldes til dels, at der efter seneste reform, hvor flere af 

fagene blev nedjusteret fra 7,5 ECTS til 5 ECTS, ikke tilsvarende blev reduce-

ret i antallet af konfrontationstimer. Der er knap 15 konfrontationstimer 

ugentlig på den nye ordning, hvilket studienævnet vurderer, er tilfredsstillen-

de. 

 

Vedrørende sammenlægning af 5 ECTS fag har de fagansvarlige for ”Matema-

tik” og ”Statistik” ikke vist interesse for en sammenlægning af fagene på kort 

sigt, medens de fagansvarlige for ”Industriøkonomi” og ”Strategi” vil arbejde 

for en fælles fagbeskrivelse og eksamen. 

 

For faget ”Marketing Management” ønskes en udprøvning med en samlet ka-

rakter bestående af en skriftlig prøve (60%), præsentationer (30%) samt del-

tagelse (10%). Studienævnet besluttede efter en længere drøftelse, at præsen-

tationer og deltagelse ikke kan godkendes, da det blandt andet medfører en 

forringet retssikkerhed for de studerende i forhold til eventuelt at klage over 

sin karakter i faget. Det er også uklart, hvordan de kvalifikationer, som der 

skal opnås i faget, kan udprøves ved, at de studerende er til stede under un-

dervisningen. Derudover er det omfattende for de studerende, hvis de ikke 

består faget, da de skal tage alle elementer om, medmindre der ønskes en an-

den omeksamensform, som på tilsvarende vis kan udprøve de studerendes 

kvalifikationer. 
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Der er blevet fremsat forslag om at udskyde afleveringsfristen for bachelor-

projektet til 15. maj i stedet for 1. maj. Dette skyldes, at undervisningen i ”Vi-

denskabsteori”, som også ligger på 6. semester, foretrækkes placeret så tidligt 

på semestret som muligt, således at de studerende kan bruge de opnåede red-

skaber i forbindelse med bachelorprojektet, hvorfor det også bliver et mere 

intensivt forløb. Studienævnet accepterede forslaget under forudsætning af, 

at de studerende stadig kan være færdige med deres bacheloruddannelse pr. 

1. juli. 

 

Alle fag skal for fremtiden bestås. Der kan således ikke længere bestås på 

gennemsnit. Dette vil fremgå af studieordningen. 

 

Jf. eksamensbekendtgørelsen skal 1/3 af uddannelsens samlede antal ECTS 

udprøves ved eksterne prøver, hvilket er 60 ECTS. Det er yderligere fastsat, at 

der skal være ekstern censur på bachelorprojektet til 20 ECTS. Derudover er 

der ekstern censur på fag svarende til 20 ECTS fra Institut for Økonomi. Det 

foreslås, at de resterende 20 ECTS bliver lagt på 15 ECTS af de udbudte fag 

fra Institut for Marketing og Organisation samt på ”Erhvervsret” til 5 ECTS. 

Formanden vil diskutere denne mulighed med Juridisk Institut.   

 

Institut for Økonomi ønsker at have den engelske fagtitel ”Operations Mana-

gement” på faget, som erstatter de tidligere fag; Driftsøkonomi i forsynings-

kæder samt Driftsøkonomiske planlægningsmodeller, da denne betegnelse 

vurderes at være dækkende for faget. Der findes dog ingen dansk oversættelse 

af betegnelsen. Studienævnet godkendte undtagelsesvist, at faget har en en-

gelsk fagtitel. 

 

Det blev foreslået, at opgivelse af litteratur skulle udgå af fagbeskrivelsen, da 

det var for besværligt at angive og kunne oplyses på Black Board i forbindelse 

med afholdelse af undervisningen. Formanden præciserede, at litteratur skal 

angives i fagbeskrivelsen, af hensyn til meritvurdering af faget efterfølgende, 

hvor der måske ikke er adgang til fagets Black Board files.  

 

Formanden fastslog, at eksamen i faget ”Statistik” i Herning skal udprøves ef-

ter 7-trinsskala og ikke som bestået/ikke bestået. Inger Mørch Hauge vil ori-

entere de fagansvarlige herom. 

Studienævnet ønsker en begrundelse for, at der for faget ”Økonomistyring” 

ønskes afholdt en 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, og foreslår, 

at den 4 timers eksamen opdeles i en del, hvor der ikke må benyttes hjælpe-

midler, og umiddelbart derefter en del, hvor der må benyttes hjælpemidler. 

Der vil være en dialog med den fagansvarlige, enten før næste studienævns-

møde eller på næste studienævnsmøde. 
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b) Godkendelse af principper for profiler på HA/BSc  

(bilag: Kriterier for profiler på HA 5. semester) 

 

Formanden gennemgik de på forhånd udsendte kriterier for profiler på 5. se-

mester. Det blev fremhævet, at profilerne ikke må fungere som faglig forbere-

delse til cand.merc.-linjerne. Studienævnet godkendte kriterierne. 

 

Profiludvalget vil på et møde i uge 23 gennemgå de forslag, som er indsendt 

til udvalget. Da profilerne meget gerne skal være fastlagt i løbet af et par uger 

grundet frist for indlevering af materiale til den internationale brochure, an-

modede formanden om, at profiludvalget udvælger de profiler, der skal kunne 

vælges for studerende med optag 2014. Studienævnet indvilligede heri og vil 

på næste studienævnsmøde behandle de profiler, som udvalget har godkendt.  

 

 

c) Godkendelse af ”dokumentstudieordning” 

(bilag: Udkast til ”dokumentstudieordning”) 

 

Udkastet blev behandlet og godkendt under punkt 2a. 

 

d) Nedlæggelse af HA med tysk  

(bilag: Indstilling af 19. maj 2014) 

 

Formanden gennemgik indstillingen i forhold til nedlæggelse af HA med tysk, 

som i modsætning til de øvrige HA-toninger har sit eget optagelsesområde. 

Studienævnet fulgte indstillingen og nedlagde uddannelsen med virkning fra 

optag 2015. 

 

 

e) Godkendelse af ”top up” -forløb for Financial Controllere, mar-

kedsføringsøkonomer og finansøkonomer  

(bilag: Indstilling om forløb for Financial Controllere, markedsføringsøko-

nomer og finansøkonomer af 19. maj 2014) 

 

Formanden har på baggrund af den gamle ordning lavet et udkast til studie-

forløb på top-up-programmet på baggrund af studieordningen gældende for 

optag 2014 og gennemgik således dette udkast. Forløbet er 1½ årigt og udgø-

res af 90 ECTS. Det nye forløb svarer stort set til det gamle forløb, men består 

nu blot af fag med en vægt på 10 ECTS. 

 

Inger Mørch Hauge ønsker i Herning et 1-årigt forløb, hvilket formanden ikke 

ser noget til hinder for. Inger Mørch Hauge kommer med et forslag på et så-

dant forløb. 
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Studienævnet godkendte det fremlagte top up-forløb. 

 

Punkt 3: Orientering om plagiat i bacheloropgaver 

Christian Waldstrøm ønskede at orientere studienævnet om, at der ud af ca. 200 ba-

chelorprojekter på Institut for Marketing og Organisation afleveret den 1. maj 2014 er 

11 projekter, som er blevet indberettet til Uddannelsesjuridisk Service (UJS) med 

mistanke om plagiat på baggrund af resultatet fra Urkund. Det er som oftest svært og 

ressourcekrævende at indberette studerende på baggrund af mistanke om snyd. Insti-

tuttet føler, at der er et behov for at vejlede opgaverettere om, hvordan resultatet i 

Urkund skal tydes, så det sikres, at eksamensbesvarelser, der indeholder plagiat, op-

dages. Der arbejdes pt. på en sådan vejledning.  

 

I fremtiden bør de studerende i endnu højere grad informeres om, hvad der kan ud-

gøre plagiat. Dette skal især rettes mod internationale studerende, som ikke nødven-

digvis ved, hvad der i det danske uddannelsessystem udgør plagiat. 

 

Der var i studienævnet enighed om for fremtiden at behandle eksamenssnydesager 

halvårligt. På det kommende møde inviteres UJS med henblik på at gennemgå nogle 

sager samt redegøre for gældende praksis.  

 

 

Punkt 4: Diskussion af konkret dispensationsansøgning ang. udsættelse 

af 2-års fristen – LUKKET punkt 

 

 

Punkt 5: Diskussion af generel dispensationspraksis 

a. Merit for ph.d.-fag 

Studienævnet fulgte formandens indstilling om, at relevante ph.d.-fag kan 

godkendes som valgfag, såfremt den studerende kan dokumentere, at ved-

kommende har lavet et skriftligt arbejde i en eller anden form. Det er således 

ikke tiltrækkeligt, at den studerende kan dokumentere, at vedkommende har 

været til stede eller deltaget i faget.   

 

b. 4. eksamensforsøg til kandidatafhandlingen 

Christian Waldstrøm ønskede at få redegjort for praksis, når studerende søger 

om dispensation til at få et 4. eksamensforsøg til kandidatafhandling. Sagsbe-

handler Ida Ravn Eriksen fra BSS studier oplyste, at en studerende, som har 

brugt 3 eksamensforsøg til kandidatafhandlingen, kan få dispensation til et 4. 

forsøg, såfremt vedkommende ikke mangler andre studieaktiviteter end kan-

didatafhandlingen for at kunne afslutte deres uddannelse. Der er således an-

lagt en fleksibel praksis i disse tilfælde, hvor den studerende er meget tæt på 

at færdiggøre sit studie, idet konsekvensen af ikke at kunne få dispensation er 

meget stor for den pågældende studerende. 
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c. Midlertidig indskrivning 

Studenterrepræsentanterne ønskede at få redegjort for praksis for, at der ikke 

gives dispensation til at blive midlertidigt indskrevet på cand.merc.-studiet 

allerede pr. 1. juli med henblik på at tage summer university fag i sommeren 

umiddelbart før studiestart i september.  

 

Flere studienævnsmedlemmer fremførte, at man må formode, at der er en vis 

progression i vores fag, således at det ikke er hensigtsmæssigt at tage valgfag, 

før man har gennemført forudsætnings- og linjefag. Det vil derfor ikke være 

fagligt forsvarligt at give en midlertidig indskrivning til studerende, som ikke 

har gennemført disse fag, med henblik på at følge valgfag.  

 

Studienævnet vil i forbindelse med fremdriftsreformens implikationer vurde-

re, om denne praksis bør fastholdes, hvorfor punktet eventuelt vil blive disku-

teret i det kommende akademiske år, hvor summer university-koordinatoren 

inviteres til at deltage i et studienævnsmøde. 

 

Punkt 6: Eventuelt 

Formanden opremsede kort de foreløbige punkter på dagsorden til næste studie-

nævnsmøde: 

 

 Plagiat 

 Dimittendundersøgelse 

 Studiemiljøundersøgelse 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.50. 

 

 

Erik Strøjer Madsen                                                                            

Formand 

 

Charlotte Bak Svendsen  

Referent 


