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Der indkaldes herved til møde nr. 7 i Fagstudienævnet for Erhvervsøko-
nomi. 

Tid: Fredag den 14. oktober 2016, kl. 10:00 til 12:00. 
Sted: K101 
 
Dagsorden  
 

1) Meddelelser 

2) Godkendelse af delegationsskrivelse 
 (bilag: delegationsskrivelse) 

3) Kommentering af justeringer i indikatorer 
 (bilag: Notat angående justeringer i indikatorer,  
 vejledning om brug af STUD/VIP-ratio i AU’s uddannelseskvalitetsprocesser 
 samt notat om indikator 4 – undervisningsevaluering) 

4)  Forslag om en ny cand.merc.-linje i Business-to-Business  
 Marketing and Purchasing 
 (bilag: forslag med beskrivelse af ny linje samt foreløbige kursusbeskrivelser) 

5) Ny struktur på BA soc. og adgang til cand.merc.  
 (bilag: oversigt over ny struktur på BA soc.) 

6)  Principper og praksis for skift af valgfag efter tilmelding  
 (bilag: Opsummering af principper og beslutninger i forbindelse med valgfag) 

7) Praksis ved dispensation for 4. eksamensforsøg ved 1. semester 
 prøverne.  

8) Diskussion: studenterpaneler på HA 

9) Ændring af suppleringsforløb for markedsføringsøkonomer 
 (bilag eftersendes) 

10) Eventuelt 
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Til stede 
Lektor Erik Strøjer Madsen, Institut for Økonomi 
Lektor Christian Waldstrøm, Institut for Virksomhedsledelse 
Lektor Lars Esbjerg, Institut for Virksomhedsledelse 
Professor Anders Grosen, Institut for Økonomi 
Cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 
Cand.merc.-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 
Cand.merc.-studerende Søren Grud Jakobsen 
 
Fraværende med afbud 
Lektor Inger Mørch Hauge, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning 
Lektor Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut 
BSc-studerende Lau Bering Keiding 
Cand.merc.-studerende Mike Riess 
BSc-studerende Viktoria Kostova 
 
Desuden deltog 
Studerende Nina Volmar (observatør) 
Studerende Michelle Andersen (observatør) 
Studerende Jacob Nielsen (observatør) 
Studerende Kasper Laustsen (observatør) 
Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 
Linda Esmann Andersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 
 
 
Punkt 1: Meddelelser 
 
a) Ny bachelor i HA(psyk.) 
Institut for Virksomhedsledelse har i samarbejde med Institut for Psykologi udarbej-
det forslag til en ny HA kombinationsuddannelse med psykologi, HA(psyk.). Forsla-
get er sendt til godkendelse i universitetsledelsen. Uddannelsen foreslås etableret 
med en optagelseskapacitet på 100 og med første optag, september 2018. Det er tan-
ken, at uddannelsen skal have sin egen overbygning, cand.merc. (psyk.), og at dimit-
tenderne samtidig skal have adgang til cand.merc. Der er lagt op til, at uddannelsen 
skal have sit eget studienævn. 
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b) Studiestartsprøven i første uge af september på bacheloren 
Kun fire bachelorstuderende bestod ikke studiestartsprøven, der blev gennemført i 
første uge af september. Ønsket om at få renset optagelsestallene for studerende, der 
ikke reelt har tænkt sig at være aktive, blev dermed ikke opfyldt. Besvarelserne af 
prøven har imidlertid givet en række nyttige informationer om de studerende, som 
kan anvendes i anden sammenhæng. Indtil videre tænkes prøven også gennemført i 
2017. 
 
c) HA konference den 19. december  
Den 19. december afholdes HA konference for studienævn, fagansvarlige og fastan-
satte undervisere på HA/BSc- uddannelsen. Konferencen, der er finansieret af fakul-
tetets strategiske midler, vil have frafald og feed back som hovedtemaer. 
 
d) Møde med aftagerpanelet 
Der blev 6. oktober afholdt møde med aftagerpanelet. Referat fra mødet vil snarest 
komme ud til studienævnets medlemmer. 
 
 
Punkt 2: Godkendelse af delegationsskrivelse 
Formanden gennemgik kort udkast til delegationsskrivelse.  
 
Studienævnet tilkendegav, at det som udgangspunkt er hensigtsmæssigt og fornuftigt 
at have en ensartet dispensationspraksis på fakultetets uddannelser. Studienævnet 
gav samtidig udtryk for, at delegationsskrivelsen giver et godt overblik over dispensa-
tionspraksis, og det blev foreslået, at den fremover - i sin endelige form - udsendes til 
nye studenterrepræsentanter.  
 
Om praksis vedrørende eksamensforsøg ud over tredje forsøg blev det ad 5 iii be-
mærket, at der på de erhvervsøkonomiske uddannelser gives automatisk dispensation 
til 4. gangs evaluering i såvel den sidste prøve før bachelorprojekt og speciale som i 
bachelorprojekt og speciale.  
 
Studienævnet godkendte med ovenstående bemærkninger udkast til delegationsskri-
velse. 
 
 
Punkt 3: Kommentering af justeringer i indikatorer 
Udvalget for Uddannelse har iværksat en proces med evaluering og justering af ud-
dannelseskvalitetsprocesserne, og som et led heri foreslået justeringer i de fælles in-
dikatorer.  Der er givet mulighed for, at studienævnet kan kommentere på de foreslå-
ede justeringer i en fælles tilbagemelding, som godkendes endeligt i Fakultetsledelsen 
den 8. november 2016. Formanden gennemgik det på forhånd udsendte notat angå-
ende justeringer i indikatorer; notat angående vejledning om brug af STUD/VIP-ratio 
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i AU’s uddannelseskvalitetsprocesser; samt notat om indikator 4 – undervisningseva-
luering. 
 
Følgende nye indikatorer foreslås: 
 
Rekruttering:  
Antal 1. prioritetsansøgere i forhold til optagne bachelorer. Indikatoren er direkte 
knyttet til delpolitik 1, der pt. primært følges med indikatorerne for frafald. 
Indikatoren anvendes pt. som strategiindikator på universitetsniveau. Det blev be-
mærket, at der er en høj andel af optaget på HA, som har uddannelsen som 1. priori-
tet.  
 
Forskningsdækning STUD/VIP-ratio:  
Der har vist sig et behov for yderligere belysning af forskningsdækning. Indikatoren 
angives på fakultetsniveau, og i forbindelse med uddannelsesevaluering er fakultetet 
ansvarlig for en manuel optælling på uddannelsesniveau. Indikatoren vil således blive 
angivet på indikatorkort, men ikke i datapakkerne. 
 
Følgende justeringer foreslås: 
 
Indikator 1b - frafald: Frafald på kandidatuddannelserne efter normeret tid +1 år i 
stedet for efter +3 år, idet reglerne for maksimal studietid nødvendiggør en ny indika-
tor. Dette vil betyde, at man har den samme indikator for HA og cand.merc. 
 
Indikator 4 - undervisningsevaluering. Aarhus BSS har opgjort indikatoren som et 
gennemsnit af besvarelserne, mens ST og HE har angivet andel af ’Meget stort udbyt-
te’ og ’Stort udbytte’. Det foreslås fremtidigt at bruge andelen af ’Meget stort udbytte’ 
og ’Stort udbytte’. Det oplyses desuden, at kursusevalueringer med svarprocenter <10 
% udelades. Foranlediget af en længere diskussion om svarprocenter på undervis-
ningsevaluering på det årlige aftagerpanelmøde, diskuterede studienævnet, hvordan 
svarprocenten øges. Det blev fremført, at idet underviserne ofte ikke afsætter til-
strækkelig tid til evaluering i undervisningen, så opfatter de studerende ikke evalue-
ringen som vigtig. Der var desuden forslag om, at der allerede fra studiestart fokuse-
res på vigtigheden af undervisningsevalueringen og dermed også på at have en høj 
svarprocent, således at evalueringerne bliver mest retvisende. Det blev også påpeget, 
at ansvaret også påhviler institutterne, som bør fremhæve vigtigheden af evaluerin-
gerne, og sikre at der er afsat tid hertil, på møder med underviserne. 
 
Indikator 5a+5b - studiemiljø: Der er givet udtryk for, at den eksisterende formule-
ring af indikatorerne ikke er helt klar. Følgende justering af spørgsmål foreslås: ’Stu-
diet bidrager til, at jeg trives fagligt’ i stedet for ’Studiet har bidraget til, at jeg føler 
mig som del af et fagligt fællesskab’ samt ’Studiet bidrager til, at jeg trives socialt’ i 
stedet for ’De andre studerende er generelt imødekommende.’ Studienævnet var enigt 
i, at den eksisterende formulering ikke var helt klar.  
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Indikator 7 – internationalisering målt på full degree studerendes relative progressi-
on. Det foreslås, at indikatoren udgår, da den for flere studier ikke er relevant. Det 
blev dog påpeget af studienævnet, at grundet den store andel af internationale stude-
rende er denne indikator yderst relevant for uddannelserne under dette studienævn, 
hvorfor studienævnet også fremadrettet vil fokusere på internationalisering, selvom 
det udgår som en fælles indikator. Der var en mindre diskussion om rekruttering af 
internationale studerende. På baggrund heraf vil formanden kontakte BSS Internati-
onal for at blive orienteret om processen for rekruttering af internationale studeren-
de.  
 
Studienævnet havde ingen kommentarer til forslaget om justering af indikatorerne.  
 
Flere af grænseværdierne er fastsat centralt, og det blev bemærket, at man kan over-
veje, om der bør være fælles grænseværdier, når ressourcerne ikke er de samme.  
 

 
Punkt 4: Forslag om en ny cand.merc.-linje i Business-to-Business Mar-
keting and Purchasing 
Formanden præsenterede det på forhånd udsendte forslag med beskrivelse af den nye 
linje på Institut for Virksomhedsledelse samt foreløbige kursusbeskrivelser for linjens 
nye fag. Lars Esbjerg supplerede formandens præsentation. Af linjens 30 ECTS sam-
læses med cand.merc.-linjerne International Business og Marketing. De øvrige 30 
ECTS er nye kurser. Lars Esbjerg oplyste på foranledning, at instituttet har ressour-
cerne til at udbyde nye fag. Lars Esbjerg oplyste yderligere, at den foreslåede linje vil 
dække et jobmarked som fx indkøber, som på nuværende tidspunkt ikke er dækket af 
vores cand.merc.-linjer. Samt at linjen vil aflaste de øvrige relaterede linjer som In-
ternational Business og Marketing, som efterhånden er meget store. Forslaget er des-
uden blevet behandlet og velmodtaget på aftagerpanelmøde d. 6. oktober 2016. For-
manden påpegede, at det er vigtigt med gode jobbeskrivelser.  
 
Studienævnet godkendte linjen, som forventes at have første optag i september 2018. 
 
 
Punkt 5: Ny struktur på BA soc. og adgang til cand.merc.  
Formanden var blevet kontaktet af formanden for Fagstudienævnet for Økonomi, 
som ønsker en vurdering af, hvorvidt BA soc.-dimittender kan få adgang til cand.-
merc., såfremt studiet fremadrettet udgøres af fag fra HA-studiet. BA soc. er en kom-
binationsuddannelse, hvor man kan kombinere fagligheder til undervisning i gymna-
siet, hvoraf erhvervsøkonomi indgår som en faglighed. Formanden præsenterede den 
foreslåede struktur på BA soc.-studiet. De studerende vil følge HA-studiets 1. og 2. år, 
på nær 10 ECTS på 4. semester, hvor det foreslås, at der er valgmulighed mellem Fi-
nansiering og Operation Management. De studerende vil således skulle følge den un-
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dervisning, som allerede udbydes på HA-studiet. Ud af studiets 180 ECTS vil 45 ECTS 
udgøre et tilvalg, og de resterende 135 ECTS vil være inden for erhvervsøkonomi, 
hvilket vil udgøre et bredt fundament. Det vurderes på denne baggrund, at de stude-
rende vil være fagligt kvalificerede til at blive optaget på cand.merc., på trods af at de 
ikke kan opfylde de specifikke krav til alle fagområder.  
 
I forslaget er bachelorprojektet angivet til 15 ECTS, i modsætning til de sædvanlige 20 
ECTS, som bachelorprojektet vægter på HA-studiet. Det blev bemærket, at bachelor-
projektet af administrative hensyn samt af hensyn til kvalitetssikring anbefales at ud-
gøre 20 ECTS, da det kan være svært at håndtere samme aktivitet med en mindre be-
lastning.  
 
Studienævnet godkendte, at BA soc. i den foreslåede struktur kan få adgang til 
cand.merc.-studiet. 
 
Det blev desuden bemærket, at man kan overveje, om uddannelsen i den foreslåede 
struktur skal ændre studienævnsophæng, således at de studerende også fremadrettet 
vil have indflydelse på deres studie.  

 
 
Punkt 6: Principper og praksis for skift af valgfag efter tilmelding 
Uddannelsesforum har besluttet, at valgfag ikke kan udskiftes. Studienævnet har for 
så vidt angår efterårssemestret dispenseret fra beslutningen og godkendt skifte, hvor 
skiftet er fagligt begrundet. Skifte er alene godkendt til fag, hvor der maksimalt har 
været afviklet to undervisningsgange. Der er efterfølgende opstået uenighed om, 
hvorvidt der alene kan gives adgang til udskiftning af valgfag, hvor der foreligger 
usædvanlige forhold. Spørgsmålet vil blive drøftet på det førstkommende møde i Ud-
dannelsesforum. Der var i studienævnet enighed om, at fastholde praksis, indtil der 
foreligger en afklaring fra Uddannelsesforum. 
 

 
Punkt 7: Praksis ved dispensation for 4. eksamensforsøg ved 1. semester 
prøverne. 
Studienævnet har hidtil haft en lempelig praksis vedrørende 4. eksamensforsøg i 
”sidste prøve”, i førsteårsprøven.  
 
Med virkning fra optag 2016 skal 1. årsprøven, der alene omfatter fagene på 1. seme-
ster, være bestået inden udgangen af 1. studieår.  
 
Da en videreførelse af den hidtidige dispensationspraksis vil stride mod formålet med 
de nye regler for 1. årsprøven foreslog formanden, at der med virkning fra optag 2016 
alene gives dispensation til forsøg ud over tredje eksamensforsøg, hvor der foreligger 
usædvanlige forhold. 
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Studienævnet tilsluttede sig formandens forslag. 
 

 
Punkt 8: Diskussion: studenterpaneler på HA 
Formanden beklagede at semesterevalueringen af 2. og 4. semester måtte aflyses på 
grund af manglende tilslutning. Anders Grosen, Christian Waldstrøm og Kim Byrial-
sen Hovgaard påtog sig at overveje, hvordan de studerende bedst motiveres til at del-
tage i semesterevalueringerne. Semesterevalueringen af 1. og 3. semester påtænkes 
gennemført i februar. 
 

Punkt 9: Ændring af suppleringsforløb for markedsføringsøkonomer 
Erhvervsakademi Århus har fremsendt forslag om ændring af TOP UP forløbet for 
markedsføringsøkonomer. Forslaget er affødt af, at markedsføringsuddannelsen er 
ændret med virkning fra februar 2015. 
 
Ud over ændring i fagsammensætningen foreslår erhvervsakademiet ECTS-omfanget 
af TOP UP forløbet nedsat fra 90 til 80. Dette er umiddelbart blevet afvist.  
 
For så vidt angår fagsammensætningen af TOP-UP-forløbet har erhvervsakademiet 
foreslået, at kvantitativ og kvalitativ metode samt økonomistyring udgår.  
 
Formanden har meddelt erhvervsakademiet, at den nye studieordning for markedsfø-
ringsøkonomer ikke umiddelbart giver grundlag for at ændre TOP-UP-forløbet. For-
manden har anmodet erhvervsakademiet om at fremsende supplerende oplysninger 
med henblik på en eventuel revurdering. 
 

 
Punkt 10: Eventuelt 
Der var intet at bemærke til punktet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Erik Strøjer Madsen 
Formanden for Studienævnet 
 
Janne Højris Olesen 
Charlotte Bak Svendsen 
Referenter 


