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Referat af møde nr. 12 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 28. februar 2014, kl. 12:00 til 14:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser  

 

2) Valg af formand 

 

3) Valg af næstformand 

 

4) Drøftelse og godkendelse af ny struktur for HA/BSc (bilag: Udkast til 

HA opbygning – studerende; udkast til HA reform samt baggrund herfor – 

studielederen; udkast til HA-struktur – dekanatet; udtalelse fra studie-

nævnsmedlem) 

 

5) Undervisningsevaluering efteråret 2013 (bilag: rapport for bachelor og 

kandidat)  

 

6) Nedlæggelse af cand.merc.-linjen i Consumer Affairs 

 

7) Godkendelse af ændringer fra studiestart 2014 på cand.merc.-

linjerne Information Management og Business Intelligence (bilag: 

notat om ændringer) 

 

8) Evaluering af optagelse af internationale kandidatstuderende på 

cand.merc. uddannelserne i 2013 (bilag: rapport) 

 

9) Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 (bilag: Beskæftigelsesundersøgelse 

fordelt på uddannelse og linjer) 
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10)  Evaluering af mentorordning (bilag: Evalueringsrapport 2013) 

 

11) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

Adjunkt Anders Nørgaard Laursen 

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 

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Per Madsen 

HA-studerende Marlene Paulli Rasmussen  

 

Desuden deltog 

Cindy Pedersen, Information og vejledning 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Formanden bød velkommen til studerende Mette May Thorborg Zederkof, som er nyt 

medlem af fagstudienævnet. Studerende Philip Bjerre Andersen er også indtrådt i 

studienævnet pr. 1. februar 2014, men har tidligere siddet i studienævnet. Derefter 

fulgte en kort præsentationsrunde af alle tilstede. 

 

Punkt 1: Meddelelser  

a) Digital eksamen 

Som følge af Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle eksaminer skal afvikles digi-

talt pr. 1. januar 2014, har Universitetsledelsen besluttet at indgå en aftale med Arca-

nic om udbud af digital eksamen på hele universitet. Indtil en fælles AU-løsning kan 

implementeres, hvilket forventes at være i sommeren 2015, har dekanatet på BSS 

indgået en aftale med UNIwise - udbyder af systemet WiseFlow. Formanden sidder i 

en arbejdsgruppe, som i øjeblikket kigger på de udfordringer, der måtte være i for-

hold til at afvikle eksaminer elektronisk.  
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Det bliver fra 1. maj 2014 muligt at afvikle skriftlige eksamener elektronisk. Institut-

terne skal på forespørgsel fra studienævnssekretariatet melde de fag ind, hvor det er 

muligt at afvikle eksamen elektronisk. Der vil, hvis det vurderes at være nødvendigt, 

blive udarbejdet retningslinjer herfor. Retningslinjerne skal godkendes i studienæv-

net. Eksamensplanlægningen vil herefter vurdere, om det er teknisk muligt at afvikle 

de pågældende eksamener.  

 

b) Møde med linjekoordinatorerne 

Formanden har afholdt det halvårlige møde med cand.merc.-linjekoordinatorer, hvor 

følgende emner blev diskuteret; optag af internationale studerende; det nye censoral-

lokeringssystem; fremdriftsreform med de udfordringer, der følger heraf; digital ek-

samen samt beskæftigelsesundersøgelsen. 

c) Eksamen i Regnskabsforståelse  

Der blev under eksamen i Regnskabsforståelse konstateret en fejl i eksamensopgaven. 

Fejlen blev beklageligvis rettet meget sent i eksamensforløbet, hvorfor de studerende 

har fået tilbud om et ekstraordinært eksamensforsøg. Studielederen har modtaget ek-

samensklager fra 448 ud af de 700-800 studerende, som deltog i eksamen. 

 

d) Lokaleændring kort før eksamens afholdelse 

(bilag: Information om lokaleændring til Statistik 2) 

De studerende gennemgik det på mødet uddelte bilag, som vedrørte en prøve, som 

blev flyttet fra en lokalitet til en anden lokalitet en time, forinden prøven gik i gang. 

Det oplystes, at det beklageligvis skyldtes en fejl i administrationen, som kort tid for-

inden prøvens påbegyndelse opdagede, at de studerende ikke var blevet informeret 

om lokaleændringen. 

 

Punkt 2: Valg af formand 

Erik Strøjer Madsen blev genvalgt som formand for fagstudienævnet 

 

 

Punkt 3: Valg af næstformand 

Morten Gadgaard Nielsen blev genvalgt som næstformand for fagstudienævnet. 

 

 

Punkt 4: Drøftelse og godkendelse af ny struktur for HA/BSc  

(bilag: Udkast til HA opbygning – studerende; udkast til HA reform samt baggrund 

herfor – studielederen; udkast til HA-struktur – dekanatet; udtalelse fra studie-

nævnsmedlem) 

 

Der blev i efteråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant for 

hvert af de to hovedinstitutter, som udbyder undervisning på HA-studiet, med hen-

blik på at styrke HA-uddannelsen, ved at udskyde valgmulighederne til senere i stu-
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diet samt ved at reducere antallet af eksamener.  Med fremdriftsreformen ikrafttræ-

delse blev arbejdet fremskyndet fra en planlagt ikrafttrædelse i september 2015 til 

september 2014, idet dekanen ønskede fagmoduler af minimum 10 ECTS for nye ba-

chelorstuderende.  

 

I midten af februar 2013 blev der afholdt et fælles møde, hvor der blev forelagt forslag 

fra henholdsvis Institut for Marketing og Organisation, Institut for Økonomi samt fra 

studenterrepræsentanterne i studienævnet. Alle forslag indeholdt en reduktion i an-

tallet af fag og dermed antallet af eksaminer og en flytning af tonings-/profilfagene 

fra 3. og 4. semester til 5. semester, for dermed at skabe et bredt erhvervsøkonomisk 

fundament forud for specialiseringen på bachelor og forud for kandidatstudiet. For-

manden udarbejdede på baggrund heraf et kompromisforslag. Herefter udarbejdede 

prodekanen for uddannelse sammen med de to institutledere også et kompromisfor-

slag, baseret på et nyt udkast fra de studerende.  

 

Formanden gennemgik på mødet følgende 3 forslag til en ny HA-uddannelse; forslag 

fra formanden, forslag fra studenterrepræsentanterne samt forslag fremsendt af de-

kanatet. Formanden omdelte samtidig en udtalelse fra studienævnsmedlem Per Mad-

sen, som var forhindret i at deltage i mødet. Formanden udtrykte sin enighed med 

Per Madsen, som påpegede, at det var et stort tab at fjerne alle seminarer på uddan-

nelsen, da de studerende gennem seminarerne har haft mulighed for selvstændig for-

dybelse og arbejde samt forslog at udsætte beslutningen, således at der kunne etable-

res dokumentation og argumentation for beslutningsgrundlaget, både i forhold til 

struktur og i forhold til beskrivelse af fag, i særdeleshed for det foreslåede nye fag 

”Business Development with IS”. 

 

Efter en længere drøftelse, hvor det også blev drøftet at udsætte beslutningen til der 

forelå et bedre beslutningsgrundlag, godkendte studienævnet dekanatets forslag til 

struktur på HA-uddannelsen, når bortses fra indsættelsen af faget Videnskabsteori (5 

ECTS) på 6. semester, hvilket blev foreslået af studenterrepræsentanter og forman-

den. 

   

1 
Mikro- og Makroøko-

nomi (10) 
Regnskab (10) 

Organisationsadfærd 

(10) 

2 
Matematik  & Statistik 

(10) 

Erhvervs- og 

Samfundsbe-

skrivelse (5) 

Kvalitativ 

Metode (5) 

Industriøkonomi & 

Strategi (10) 

3 
Kvantitativ Metode 

(10) 
Økonomistyring (10) 

Marketing Management 

(10) 

4 Logistik (10) Finansiering (10) 

Business Development 

with Information Sys-

tems (10) 

5 Valg/profilfag (30) 
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6 
Erhvervs-

ret (5) 

Viden-

skabste-

ori (5) 

Bachelorprojekt (20) 

 

 

Der var enighed om, at der skal indgå skriftlige opgaver på studiet i form af seminarer 

på 2. og 3. semester og i form af en større skriftlig opgave på 4. semester. De stude-

rende foreslog, at opgaverne knyttes til fagene ”Industriøkonomi & Strategi”, ”Marke-

ting Management” samt ”Business Development with IS”. 

 

Det blev tilkendegivet, at det er vigtigt, at ”sammenlagte” fag reelt etableres som 

sammenhængende fag, og at det skal sikres, at der ikke er fagligt overlap mellem de 

enkelte fag.   

 

Forslaget blev godkendt under forudsætning af, at de fagbeskrivelser, som udarbejdes 

for fagene i den nye struktur, kan godkendes af studienævnet. Der er derfor fastlagt et 

studienævnsmøde onsdag d. 19. marts 2014, hvor forinden institutterne bedes frem-

sende fagbeskrivelser.  

 

 

Punkt 5: Undervisningsevaluering efteråret 2013  

(bilag: rapport for undervisningsevaluering på bachelor og kandidat)  

Formanden gennemgik den udsendte oversigt over undervisningsevaluering for ef-

teråret 2013. Ved vurdering af undervisningens kvalitet har studienævnet fokuseret 

på spørgsmålet om det samlede udbytte af faget, hvor 2,5 er grænsen mellem et til-

fredsstillende og utilfredsstillende udbytte. Ved et samlet udbytte under 2,5 tager 

formanden derfor kontakt til instituttet for at få en forklaring på det utilfredsstillende 

udbytte samt en beskrivelse af, hvad instituttet agter at gøre. Formanden oplyste, at 

det inden der tages kontakt til instituttet vurderes, hvorvidt svarprocenten for det på-

gældende fag er repræsentativ. I efteråret 2013 var der tre fag med et utilfredsstillen-

de udbytte, og hvor svarprocenten vurderes at være repræsentativ. Formanden hen-

vender sig til instituttet med henblik på at få en forklaring på det lave udbytte. 

 

Formanden gennemgik desuden institutternes tilbagemeldinger på lavt udbytte fra de 

seneste år. 

 

 

Punkt 6: Nedlæggelse af cand.merc.-linjen i Consumer Affairs 

Institut for Marketing og Organisation ønsker at nedlægge linjen i Consumer Affairs, 

da optaget over de seneste år har været meget lavt. Studienævnet besluttede efter 

indstilling fra formanden at nedlægge linjen. Linjefagene, som på denne linje lå på 3. 

semester, har i stor udstrækning været valgfag for studerende fra de øvrige linjer, 

hvorfor man forventer at udbyde disse som valgfag fra efteråret 2015. 
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Punkt 7: Godkendelse af ændringer fra studiestart 2014 på cand.merc.-

linjerne Information Management og Business Intelligence  

(bilag: notat om ændringer på Information Management og Business Intelligence) 

Formanden gennemgik det på forhånd udsendte forslag til ændringer på Information 

Management. Linjefaget Project Management (10 ECTS) ændrer titel til Project 

Management: A Practitioners Approach - including PRINCE2. Instituttet begrunde-

de ændringen med, at faget ændrede indhold tilbage i 2012, hvor det ville have været 

hensigtsmæssigt, at fagets titel var blevet præciseret i forhold til det nye undervis-

ningsindhold, idet det er svært for de studerende at se forskel på de mange ”Project 

Management”-fag og vide, hvilket fokus de har i forhold til hinanden. 

 

Formanden gennemgik det på forhånd udsendte forslag til ændringer på Business In-

telligence. Linjefagene Data Mining for Business Decisions og Bayesian Networks, 

begge 5 ECTS, ønskes lagt sammen til faget Data Mining for Business Decisions 10 

ECTS. Instituttet begrundede ændringen med, at det fagligt vil være hensigtsmæssigt 

at slå de to fag sammen, og instituttet påbegynder således allerede nu processen med 

at strukturere linjerne, så de lever op til dekanatets retningslinjer for studiestart 

2015, hvori det ønskes, at fag ud fra en gennemsnitsbetragtning vægter 10 ECTS.  

 

Efter en kort drøftelse godkendte studienævnet de foreslåede ændringer. 

 

 

Punkt 8: Evaluering af optagelse af internationale kandidatstuderende på 

cand.merc. uddannelserne i 2013  

(bilag: rapport om Evaluering af optagelse af internationale kandidatstuderende på 

cand.merc. uddannelserne i 2013) 

Formanden gennemgik notatet, som er udarbejdet i AU Forskning og Talent, på bag-

grund af et lavt optagelsestal af internationale studerende i 2013. Af notatet ses, at 

der i 2012 blev optaget 184 internationale studerende på BSS, mens der i 2013 kun 

blev optaget 113 internationale studerende på BSS på trods af, at antallet af internati-

onale ansøgere har været noget nær det samme. Notatet konkluderer, at det lave op-

tagelsestal skyldes, at ansøgerne har haft svært ved at opfylde de gældende adgangs-

krav. Studienævnet har vedtaget nye adgangskrav for optag 2014 og frem, hvilket 

formodes at gøre det nemmere for internationale ansøgere at blive optaget.  

 

Formanden redegjorde for proceduren for vurdering af internationale ansøgere for 

optag 2014. Ansøgerne vil blive opdelt i 3 grupper; de ansøgere, som umiddelbart er 

kvalificerede; de studerende, som umiddelbart ikke er kvalificerede; samt øvrige an-

søgere. Sidstnævnte gruppe vil blive vurderet og behandlet af optag sammen med en 

faglig koordinator; Morten Rask fra Institut for Marketing og Organisation samt An-

ders Grosen fra Institut for Økonomi. 

 

Studienævnet drøftede kort, hvorvidt det ville været hensigtsmæssigt at nedsætte de 

krav, hvor der kræves 10 ECTS, til 7,5 ECTS, så ansøgere, som kommer fra universite-
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ter, der har 4 fag pr. semester ikke afskæres fra at opfylde kravene. Formanden oply-

ste hertil, at der er en vis fleksibilitet i forhold til krav om antal ECTS for de enkelte 

fag – dog er kravet om 80 ECTS inden for erhvervsøkonomiske fagområder ikke flek-

sibelt. 

 

Det blev foreslået, at man kunne vurdere ansøgere på baggrund af en gmat-test. Stu-

dielederen vil undersøge dette. 

 

Studienævnssekretariatet vil undersøge, hvorvidt der gives stipendium til særligt dyg-

tige studerende og i så fald, hvem der betaler for disse stipendier. 

 

 

Punkt 9: Beskæftigelsesundersøgelsen 2012  

(bilag: Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater, der har været færdige i 1 hen-

holdsvis 5 år, fordelt på uddannelse og linjer) 

Formanden redegjorde kort for undersøgelsen og understregede vigtigheden af un-

dersøgelsen, da den viser, om dimittenderne rent faktisk kan bruge de værktøjer, som 

de opnår på uddannelsen. Formanden påpegede, at det er interessant, at de stude-

rende først efter 5 år kan se, at de bruger de teoretiske værkstøjer, som opnår under 

uddannelsen. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed, da der er få respondenter for 

de fleste linjer. Studienævnet drøftede kort, hvad kan man gøre for at få en højere 

svarprocent. 

 

Punkt 10: Evaluering af mentorordning  

(bilag: Evalueringsrapport 2013) 

I efteråret 2013 blev der for anden gang udbudt en mentorordning for 1. semesters 

studerende på HA-uddannelserne. Formanden gennemgik kort ordningen og bag-

grunden herfor. Det blev understreget, at ordningen skal være af social og ikke faglig 

karakter, idet den faglige vejledning bør varetages af studievejledningen. Pt. er der to 

mentorer tilknyttet hvert hold, heraf har den ene fungeret som rusinstruktor for det 

pågældende hold i rusugen. I studienævnet var der enighed om, at mentorerne bør 

udvælges på andre kriterier end om man tidligere har været rusinstruktor. Studie-

nævnet drøftede kort, om man ønskede at fortsætte med ordningen, og der var stem-

ning for, at ordningen kørte videre, dog i mindre udstrækning, eksempelvis så der 

kun er en mentor tilknyttet hvert hold. Såfremt man ønsker at fortsætte med mentor-

ordningen i 2014, vil institutterne selv skulle finansiere denne.  

 

Punkt 11: Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.10. 
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Indsigelsesfristen er 1 uge fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-

tragtet som godkendt. 

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formand  

 

 

Charlotte Bak Svendsen 

Referent 

 

 

 


