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Referat af møde nr. 13 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Fredag den 28. marts 2014, kl. 10:00 til 12:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser  

 

2) Videredrøftelse og godkendelse af ny HA/BSc  

(bilag: Udkast til ny HA-struktur samt fagbeskrivelser fra hhv. Institut for 

Marketing og Organisation og Institut for Økonomi) 

 

3) Godkendelse af profiler på HA/BSc  

(bilag: Oplæg til profiler på HA 5. semester fra Christian Waldstrøm)  

 

4) Diskussion af rapport om undervisningsevaluering på AU  

(bilag: Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på AU) 

 

5) 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 

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen 

HA-studerende Mette May Thorborg Zederkof 
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HA-studerende Marlene Paulli Rasmussen  

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

 

Fraværende med afbud: 

Adjunkt Anders Nørgaard Laursen 

 

Desuden deltog 

Michael Mejlgaard Udby, Information og vejledning 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Formanden bød velkommen til studerende Marlene Paulli Rasmussen, som er nyt 

medlem af studienævnet. Erik bød desuden velkommen til Anders Grosen, der vil del-

tage som lyttende medlem, og som varetager koordinatorfunktionen for HA og CM-

studiet på Institut for Økonomi. 

 

Punkt 1: Meddelelser 

a) Digital eksamen 

BSS Studier har udarbejdet en oversigt over de prøver i sommereksamensterminen 

2014, som teknisk set vurderes at kunne afleveres via Wiseflow. Institutterne har fået 

tilsendt oversigten og er blevet bedt om at melde ind senest den 1. april, hvis man ik-

ke er enig i, at en prøve kan/skal afvikles via Wiseflow. Derudover er institutterne 

blevet bedt om at melde tilbage, hvis der for en given prøve skal være mulighed for at 

aflevere grafer, formler m.v. i papirform, så der kan tages højde for dette i eksamens-

afviklingen. 

I marts afholdtes eksamen i faget Organizing for Innovation via Wiseflow. Eksamen 

var uden hjælpemidler og blev derfor afholdt via Flowlock, som er en speciel del af 

Wiseflow, som udelukker den studerende fra at tilgå nogen form for data, når først 

vedkommende har downloadet eksamensopgaven, dvs. den studerende har hverken 

adgang til Internettet eller egne noter på PC’en under selve eksaminationen. Først 

når eksamensbesvarelsen er afleveret i Flowlock, får den studerende igen rådighed 

over sin PC. Afviklingen af prøven fik positiv respons. Der var 3 studerende, som ikke 

kunne tilgå systemet grundet forældet software på deres PC. Disse studerende afleve-

rede i stedet deres besvarelse på papir.  

 

b) Forslag til fælles indikatorer og nøgletal til understøttelse af årlig sta-

tusopgørelse samt 5-årig uddannelsesevaluering 

Som led i institutionsakkrediteringen er der udarbejdet et forslag til fælles AU-

minimumsmodeller for en årlig statusopgørelse på de enkelte uddannelser samt en 

dybere 5-årige uddannelsesevaluering som ramme om en systematisk og løbende dia-
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log. Modellerne i forslaget tager afsæt i AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 

og er tænkt som overordnede modeller med minimumskrav til data, men med mulig-

hed for at tilgodese hovedområdespecifikke behov og ønsker for supplerende datama-

teriale. Forud for en endelig godkendelse af universitetsledelsen har man ønsket, at 

relevante parter, herunder studienævn, skal have mulighed for at kommentere på det 

foreliggende forslag. Efter endelig godkendelse af universitetsledelsen er det hensig-

ten, at studienævnet påbegynder arbejdet med at fastsætte grænseværdier på de indi-

katorer, som ligger i studienævnsregi.  

Forslaget vil blive sendt til kommentering i studienævnet med svarfrist den 28. april. 

Formanden bemærkede, at det er vigtigt, at studienævnet tager stilling til, hvad der er 

vigtigt at fokusere på i forhold til vores uddannelser. Formanden foreslog, at der ud-

arbejdes en samlet 5-årig uddannelsesevaluering for HA- og cand.merc.-

uddannelserne. 

 

c) Årets underviser på BSS 

Studienævnet skal indstille max. 2 kandidater til bedømmelsesudvalget, som består af 

studienævnsmedlemmer samt prodekanen for uddannelse. Det blev besluttet at ind-

stille Morten Svendsen og Morten Rask til udvalget. 

 

Punkt 2: Videredrøftelse og godkendelse af ny HA/BSc 

Forud for mødet var udsendt ”Udkast til ny HA-struktur” af 21. marts fra ledelsen og 

arbejdsgruppen vedrørende ny HA-struktur. Med forslaget var udsendt udkast til 

kursusbeskrivelser. På mødet blev omdelt notat ”til fagstudienævnet i forbindelse 

med møde nr. 13, d. 28/3/14” fra studienævnets studenterrepræsentanter. 

Formanden gennemgik forslaget. I forhold til det forslag, der blev vedtaget på studie-

nævnets møde i februar er fagene mikro- og makroøkonomi (10 ECTS) samt er-

hvervs- og samfundsbeskrivelse (5 ECTS) udgået og erstattet af international sam-

fundsøkonomi (10 ECTS) og erhvervsøkonomi (10 ECTS). Samtidig er ECTS-

omfanget af faget forretningsudvikling og informationssystemer nedsat fra 10 til 5 

ECTS. Der er således flyttet 5 ECTS fra Institut for Marketing og Organisation til In-

stitut for Økonomi.  

Vedrørende de medsendte kursusbeskrivelser tilkendegav formanden, at flere var 

meget mangelfulde og ikke umiddelbart kunne godkendes. Der manglede således 

målbeskrivelser for flere fag, ligesom det bliver nødvendigt med en sammenskrivning 

af kursusbeskrivelser for fag med samme eksamen. Formanden foreslog, at sekretari-

atet beder de fagansvarlige om de nødvendige justeringer med henblik på at fremlæg-

ge et forslag på studienævnets næste møde. 

De studerende udtrykte betænkelighed ved fagsammensætningen på 2. semester og 

vurderede, at den ensidige fokusering på kvantitativt orienterede fag - så tidligt i stu-
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dieforløbet - kan få en negativ indflydelse på frafaldet, hvorfor de gerne så en større 

variation i fagsammensætningen. 

Studienævnet drøftede bl.a. muligheden for at lade økonomistyring bytte plads med 

forretningsudvikling og informationssystemer samt muligheden for, at lade kvantita-

tiv metode bytte plads med kvalitativ metode.  

De studerende afviste på grund af fagets tilknytning til statistik at flytte kvantitativ 

metode til 3. semester, mens Christian Waldstrøm vedrørende forretningsudvikling 

og informationssystemer tilkendegav, at faget på grund af sit indhold, skal placeres så 

sent i studiet som muligt. For så vidt angik kvantitativ og kvalitativ metode bemær-

kede Christian Waldstrøm i øvrigt, at instituttet gerne havde set en sammenlægning 

af fagene. 

Med hensyn til økonomistyring blev det fra studenterside tilkendegivet, at faget for-

ventes at have et væsentligt andet indhold end det hidtidige fag i økonomistyring. 

Man undrede sig herudover over, at eksamen var uden hjælpemidler og efterlyste en 

begrundelse herfor. Per Madsen henviste til den fagansvarlige. 

De studerendes forslag for at justere strukturen i forhold til 2. semester blev afvist af 

repræsentanter fra de to institutter, der ikke mente at alle fagene var kvantitativt ori-

enteret. Efter en længere drøftelse måtte det konstateres, at det med det foreliggende 

forslag til struktur og fagindholdet i de enkelte fag ikke var muligt at flytte andre me-

re kvalitativt orienterede fag til 2. semester. Beslutningen blev taget på trods af den 

manglede kvalitet i størstedelen af fagbeskrivelserne i form af eksamensformer, time-

antal, fagtitler og målbeskrivelser. 

Ved den lejlighed gav Christian Waldstrøm udtryk for, at den foreliggende struktur 

var udsprunget af en beslutning mellem dekanatet og institutledere på hhv. BADM og 

ECON, og ikke generelt var et udtryk for de faglige miljøers ønsker.  

Der var enighed om, at koordineringen mellem fagene skal styrkes med henblik på at 

sikre en hensigtsmæssig belastning i de enkelte semestre og mellem semestrene, men 

at den overordnede struktur skulle fastlægges nu, af hensyn til finpudsning af fagbe-

skrivelserne. 

Med hensyn til fagene matematik og statistik samt fagene strategi og industriøkono-

mi udtrykte de studerende stor betænkelighed ved en sammenlægning. Dette bakke-

de Christian Waldstrøm op på vegne af de faglige miljøer på BADM. 

Formanden bemærkede hertil, at det for begge områder gælder, at fagene er så be-

slægtede, at der findes lærerbøger, der indeholder begge fag. Således er sandsynlig-

hedsregning en integreret del af matematikundervisning i gymnasiet.   

Formanden tilkendegav, at der af hensyn til implementeringen af den nye studieord-

ning skal træffes beslutning om, den overordnede ramme for HA-uddannelsen samt 

om ”indretningen” af 1. semester senest 1. april.  
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Da der ikke umiddelbart kunne konstateres et flertal for ledelsens forslag, formulere-

de formanden et modificeret forslag på baggrund af de studerendes forslag, hvor ma-

tematik og statistik ikke blev sammenlagt, men at der skulle arbejdes for en sammen-

lægning af de to fag på sigt. Fagene forretningsudvikling og kvalitative metoder skal 

ikke sammenlægges, hvorimod der skal ske en sammenlægning af industriøkonomi 

og strategi, dog forudsat der kan etableres et fagligt samarbejde i de respektive faglige 

miljøer.   

6 medlemmer stemte for forslaget med det forbehold, at den endelige godkendelse af 

fagbeskrivelser, eksamensformer samt anvendelsen af censur udskydes til studie-

nævnets næste møde. 5 medlemmer stemte imod forslaget. 

Der var i studienævnet enighed om, at der i implementeringsfasen skal gennemføres 

en samlet evaluering af hvert semester samt en samlet evaluering af hele uddannelsen 

efter de første 3 år. Der var endvidere enighed om, at der med de færre fag er plads 

til, at undervisningen evalueres hyppigere - og eventuelt hver gang fagene afholdes.  

Formanden tilkendegav, at der er behov for en kritisk gennemgang af kursusbeskri-

velserne inden studienævnets endelige godkendelse. Specifikt med hensyn til karak-

terbeskrivelser for karaktererne 02 og 12 fandt formanden disse overflødige, da be-

skrivelsen af de enkelte karakterer, der skal holdes op mod fagets læringsmål fremgår 

af karakterbekendtgørelsen.  

Der var generel enighed om, at den løbende koordinering af fagene skal sikres ved, at 

der før hvert semester arrangeres et koordineringsmøde, hvor alle lærere og fagan-

svarlige for fagene i det pågældende semester deltager. Efter hvert semester arrange-

res et evalueringsmøde med klasserepræsentanter fra de forskellige forelæsningshold 

i semestret. Valg af klasserepræsentanter kan evt. iværksættes af de studerendes re-

præsentanter i HA/CM-studienævnet. 

De studerende udtrykte afslutningsvis generel utilfredshed med forløbet med arbej-

det med den nye struktur og med at arbejdet med det nye forslag er udarbejdet uden 

inddragelse af de studerende og uden om studienævnet. Derudover påpegede de, at 

den vedtagne procesmodel af 8. oktober 2013, ”Studienævnets håndtering af forslag 

om markante forandringer af uddannelsesporteføljen”, ikke var blevet anvendt i 

denne proces. Hvis denne var blevet anvendt, havde det sikret inddragelse af centrale 

interessenter, herunder institutterne, studienævn og aftagerpanel samt sikret en ret-

tidig involvering af interessenterne. Derudover bemærkede de studerende manglende 

kvalificerende analyser såsom frafalds- og studievalgs analyser. Studienævnets øvrige 

medlemmer tilsluttede sig de studerendes kritik af forløbet. 

 

Punkt 3: Godkendelse af profiler på HA/BSc 

Forud for mødet var udsendt ”Oplæg til profiler på HA 5. semester” fra Christian 

Waldstrøm. 
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Formanden gennemgik oplægget og foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 

følgende sammensætning: Anders Grosen, Morten Rask, Christian Waldstrøm, Phil-

lip Schrøder, Erik Strøjer Madsen, Inger Mørch Hauge, Morten Gadegaard Nielsen, 

Philip Bjerre Andersen samt en repræsentant fra Institut for Erhvervskommunikati-

on. 

Studienævnet godkendte formandens forslag. 

Formanden oplyste, at der af hensyn til Equis-akkrediteringen skal foreligge et for-

slag til profiler fra arbejdsgruppen til studienævnets næste møde først i maj. 

Fra studentersiden blev det tilkendegivet, at man gerne så, at der også indgik 5 ECTS-

fag i profilerne /valgfagsblokken. 

Per Madsen tilkendegav, at det bør overvejes at indrette 5. semester med en kvarter-

struktur. 

 

Punkt 4: Diskussion af rapport om undervisningsevaluering på AU 

(Bilag: Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på Aarhus 

Universitet) 

 

Der blev i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, hvis overordnede opgave var at udarbejde 

anbefalinger til udformning af en fælles systematisk evalueringspraksis på AU. Det 

anbefales i forslaget, at der udformes en række fælles spørgsmål for hele AU, en ræk-

ke fælles spørgsmål for hele hovedområdet, specifikke spørgsmål for hvert studie 

samt mulighed for specifikke spørgsmål på fag-niveau. Det anbefales desuden, at im-

plementeringen samt den efterfølgende kvalitetssikring koordineres af en central pro-

jektleder, som får tildelt de nødvendige administrative ressourcer.  

Anbefalingerne i rapporten er blevet godkendt af universitetsledelsen. Det er hensig-

ten, at anbefalingerne skal implementeres og træde i kraft fra foråret 2015.  

De studerende foreslog, at fag for fremtiden evalueres hyppigere, da der nu er færre 

fag pr. semester. Hertil bemærkede formanden, at studienævnet eksempelvis kan be-

slutte, at alle fag evalueres hvert år. 

 

Punkt 5: Eventuelt 

De studerende gav udtryk for, at det er problematisk, at man ved eksaminer, der af-

vikles i Turbinehallen, sidder så tæt, at man kan se sine medstuderendes besvarelse. 

Hertil bemærkede Christian Waldstrøm, at eksamenstilsynet har fokus på problemet. 

De studerende foreslog desuden, at eksamensvagterne bør sidde bagerst i lokalet, så 

de kan se, om studerende logger på eksempelvis chat-programmer. 
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Mødet sluttede ca. kl. 12.30. 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand  

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen 

Referenter 


