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Desuden deltog:
Studieleder for cand.merc.aud. Frank Thinggaard, Institut for Økonomi
Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS Studier
Punkt 1: Meddelelser
EducationalIT på BSS
Studienævnsformanden orienterede om, at studielederne for hhv. HA og cand.merc.
har været til møde angående, hvordan den strategiske indsats for EducationalIT, som
blev vedtaget af universitets bestyrelse i 2017, skal udrulles på studierne på BSS.
Forudsætningsaktiviteter behandles på møde i BSS Uddannelsesforum
Formanden orienterede om, at der d. 25. april 2018 er møde i BSS Uddannelsesforum, hvor prodekanen blandt andet ønsker at diskutere forudsætningsaktiviteter med
henblik på at skærpe mulighederne herfor på tværs af BSS.
Revideret HA(psyk.)
Studielederen for HA orienterede om, at der er udarbejdet en revideret udgave af
HA(psyk.) med henblik på at sikre, at denne ikke bliver en konkurrent til HA-uddannelsen.
Rusintroduktion
Studielederne for hhv. HA og cand.merc. orienterede om status på rusintroduktion.
Erhvervsøkonomi med tilvalg samt cand.soc. er nu en del af rusforløbet for HA og
cand.merc.
Profiler på HA
Studielederen for HA orienterede om, at på trods af, at 85 studerende har mulighed
for at vælge at have en profil på eksamensbeviset, har blot 76 valgt at få deres profil
på eksamensbeviset. De studerende er sammen med orientering om valgfagsudbud
for efteråret 2018 blevet orienteret om mulighederne for profilfag.
Valgfag på cand.soc.
Studielederen for cand.soc. orienterede om, at da flere valgfag er blevet aflyst i valgfagsudbuddet for cand.soc. er man ved at finde alternative valgfag.
Godkendelse af sprog-fag ifm. udveksling
Studienævnet har tidligere behandlet og godkendt, at rene sprogfag kan godkendes
som en del af et udvekslingsophold på HA. Studielederen på HA har i forbindelse
med godkendelse af sådanne fag vurderet, at det ikke er relevant på HA-uddannelsen
og ønsker derfor, at studienævnet på et kommende møde behandler, om dette stadig
skal være en mulighed.
Dimission på cand.merc.
Studielederen for cand.merc. oplyste, at der afholdes dimission d. 2. og 3. juli 2018
for cand.merc.- og cand.merc.aud.-studerede. Der er sendt invitation ud til de studerende.
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Projektorienteret forløb
Studielederen for cand.merc. oplyste, at grundet prodekanens ønske om at skærpe
mulighederne for forudsætningsaktiviteter, så er fremmøde til undervisningen i forløbet i Carreer Management Skills ikke længere en obligatorisk forudsætning for at
kunne indstille sig til eksamen. Men som for alle øvrige fag, så anbefales det selvfølgelig, at man deltager i undervisningen for at kunne præstere bedst muligt til eksamen.
Summer University 2018
Studienævnet blev orienteret om status på udbud af Summer University fag på både
HA og cand.merc. Der var grundet stor tilslutning til fagene meget få fag, der skulle
aflyses.
Valgfagsudbud på HA og cand.merc. efteråret 2018
Studienævnet blev orienteret om status på udbud af valgfag på hhv. HA og
cand.merc. for efteråret 2018. Umiddelbart efter fristen d. 5. maj 2018 vil der blive
truffet beslutning om fag, der skal aflyses grundet for få tilmeldinger.
Punkt 2: Datapakker til 1-årig status
Som led i kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet på AU skal alle uddannelser gennemgås en gang årligt. Formålet med den årlige status er bl.a. at sikre et systematisk
kvalitetseftersyn af alle uddannelser i deres helhed med henblik på afklaring af,
hvilke indsatsområder der skal arbejdes med fremadrettet og udarbejdelse af en
handleplan. Forud for statusmødet med bl.a. prodekan for uddannelse, institutleder,
og studieleder forventes det, at datapakkerne har været drøftet i studienævnet.
For hver indikator er der fastsat grænseværdier for, hvornår indikatoren markeres
med hhv. grøn, gul og rød, hvor
− grøn står for tilfredsstillende kvalitet
− gul står for behov for opmærksomhed og drøftelse af mulige tiltag
− rød står for kritisk værdi, hvor der skal iværksættes konkrete tiltag for at forbedre de forhold, der kan kontrolleres og ændres
Forud for mødet var udsendt datapakker, sagsfremstillinger samt sammenligning for
2017-2018 for hhv. HA, cand.merc., cand.merc.aud., erhvervsøkonomi med tilvalg
(ba.soc.) samt cand.soc.
HA
Førsteårsfrafaldet på HA og BSc ligger samlet set på 19,4% i Aarhus og 30,3% i Herning. Grænseværdien for gult ligger mellem 20% og 25%. Indikatoren for Aarhus
bringes således i grønt og er dermed forbedret i forhold til 2017. Indikatoren i Herning kommer i rød, hvilket er en forværring i forhold til 2017, hvor frafaldet lå på
27%. Frafaldet i Herning er således markant højere end i Aarhus. BSS studier er ved
at undersøge, hvorvidt der i frafaldstallet for Herning er indregnet de studerende,
som er skiftet til Aarhus, hvilket ville kunne forklare det høje frafald.
BTECH er fortsat i gang med at undersøge, hvad frafaldet kan skyldes, så der kan
igangsættes initiativer for at fastholde de studerende.
Selvom frafaldet i Aarhus er forbedret, så er det stadig ikke tilfredsstillende. Det overvejes derfor, om studiestartsprøven, som netop havde til formål at sortere studerende
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fra, som alligevel ikke vil læse på uddannelsen, bør placeres tidligere. Ved at se på eksamensstatistik har det også vist sig, at der er en uheldig tendens med, at de studerende både dumper 1. og 2. gang, men det er ikke et entydigt billede, da dumpeprocenterne skifter meget over tid.
De studerende påpeger, at frafaldet bl.a. skyldes, at de studerende ikke er blevet integreret i det sociale miljø på studiet. Der er ingen hjælp til at finde en læsegruppe, og
hvis det ikke lykkes en selv at finde en læsegruppe fra starten, så kan det være svært
at blive fastholdt på studiet. Det foreslås derfor, at der i rusintroduktionen eller i starten af semestret holdes oplæg om, hvordan man arbejder sammen i grupper, herunder hvilken rolle man selv har i en gruppe.
I forhold til undervisningsevaluering har Udvalget for Uddannelse (UfU) på AU efter
studienævnsmødet vedtaget at gå tilbage til den opgørelsesmetode, som tidligere var
gældende for BSS. Dog er de fastsatte grænseværdier hævet til:
< 3,5 Rød
≥ 3,5 – <3, 8 Gul
≥3,8 Grøn
Hvilket betyder, at indikatoren for undervisningsevaluering for både Aarhus og Herning med 3,7 ligger i gul.
Datamaterialet viser, at VIP/DVIP-ratioen (indikator 6a) på HA og BSc samlet set er
steget fra 3,1 til 7,1 i Aarhus og fra 1,9 til 3,2 i Herning, hvilket bringer indikatoren i
grønt i Aarhus og i gult i Herning. Der er således sket en væsentlig forbedring, hvilket
også er forventeligt, da der allerede er igangsat en indsats for at højne forskningsdækningen.
Cand.merc.
Der er overordnet stor tilfredshed med 2018-nøgletal, hvorfor studienævnet valgte at
gøre gennemgangen af data forholdsvis hurtig. Dog var der fokus på, at frafaldet for
cand.merc.-linjen Business Intelligence var faldet, mens frafaldet for linjen Management Accounting and Control var steget, hvilket bringer grænseværdien for sidstnævnte linje i gult. Studielederen for cand.merc. vil tage kontakt til linjekoordinatoren herfor med henblik på at finde årsagen hertil.
Cand.merc.aud.
Førsteårsfrafaldet ligger på 9,6%, hvilket bringer indikatoren i grønt, og ligger ikke,
som det fremgår af datapakken, på 20,5%, da der ikke i dette tal tages højde for den
store andel af studerende, som skifter imellem fuldtids- og deltidsuddannelsen på
cand.merc.aud. Frafaldet i datapakken er således ikke retvisende.
Da flere af de øvrige uddannelsesinstitutioner har valgt at indføre adgangsbegrænsning forudser studielederen, at der vil blive optaget flere ansøgere, som ikke har kvalifikationerne til at komme ind på de institutioner, hvor der er fastsat adgangsbegrænsning. Studielederen forventer derfor at indføre adgangsbegrænsning på
cand.merc.aud. med virkning fra sommeren 2020.
Indikatoren for undervisningsevaluering var tidligere i gult, men med den nye opgørelsesmetode, så er den nu i grønt, da indikatoren ligger på 3,9.
Af de studerende vurderer 76,3%, at studiet bidrager til, at de trives fagligt. Indikatoren kommer i gult ved 80%. Cand.merc. ligger på 83,9%. Man har iværksat et tiltag,
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hvor de studerende kunne få hjælp til at indgå i læsegrupper. Derudover har man flyttet halvdelen af undervisningen ned på Fuglesangs Alle med de øvrige erhvervsøkonomiske studerende. De fleste studerende arbejder ved siden af og har derfor ingen
større interesse i at indgå i det sociale miljø, hvorfor det vurderes at være et vilkår for
denne uddannelse, at den faglige trivsel ikke er på niveau med cand.merc.-studerende.
Andelen af VIP-timer ud af minimumstimeantallet (indikator 6c) ligger på 71,4%,
hvilket bringer grænseværdien i gult (69,9-79,9%). VIP/DVIP-ratioen for de planlagte
konfrontationstimer (indikator 6a) er faldet yderligere fra 2017 og er nu på 1,1 (rød).
Da man for fag inden for jura og revision ikke selv kan skaffe tilstrækkelig interne undervisere, er der eksterne undervisere på mange af disse fag. Det forventes dog, at der
kommer interne undervisere på de flere af de juridiske fag, hvorved indikatoren forventes at blive højere.
Erhvervsøkonomi med tilvalg (ba.soc.)
Førsteårsfrafaldet ligger på 30,4%, hvilket bringer indikatoren i rødt. Der er dog sket
et stort fald fra 40,6% fra 2017, hvilket der udtrykkes tilfredshed med. Der er allerede
igangsat initiativer til at minere frafaldet yderligere.
Ratioen for forskningsdækningen er faldet fra 9,5 til 6,4, hvilket undrer studielederen, da langt hovedparten af fagene undervises af interne undervisere. Fremadrettet
har uddannelsen fælles undervisning med HA-uddannelsen, hvorfor ratioen forventes at være på niveau med HA-uddannelsen og dermed at stige igen.
Cand.soc.
Studielederen for cand.soc. oplyser, at der er ved at blive kigget på det fagudbuddet
på uddannelsen, så det sikres, at det er de relevante fag, som udbydes på uddannelsen.
Punkt 3: Diskussion af anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser
Forud for mødet var udsendt pixi-udgave af anbefalingerne fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser samt udkast til støtteerklæring udarbejdet af de studerendes politiske forening, Academic Business Council (ABC).
Støtteerklæringen problematiserer forslaget om at fratage studienævnene centrale
dele af deres beslutningskompetence samt fratagelse af valg af studieleder.
Formanden og studienævnet udtrykte enighed om, at det ikke forventes at give bedre
uddannelser, hvis studienævnenes beslutningskompetence fjernes. ABC vil sammen
med formanden sørge for at få sendt støtteerklæringen.
Punkt 4: Høring om fremtidig organisering af virksomhedskommunikationsuddannelserne – etablering af HA(kom.) og cand.merc.(kom.)
Forud for mødet var udsendt sagsfremstilling, udkast til beskrivelse af nye uddannelser samt udkast til kassogrammer udarbejdet af MGMT og fremsendt af institutleder,
Jacob Kjær Eskildsen.
Det fremgik af høringsmaterialet, at man ønsker at udfase Bacheloruddannelsen i
Marketing and Magement Communication (BAMMC) og cand.ling.merc. i Corporate
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Communication (MACC) og oprette en ny erhvervsøkonomisk bachelor- og kandidatuddannelse, som skal kombinere erhvervsøkonomi med kommunikation, HA(kom.)
og cand.merc.(kom.). Begrundelsen er bl.a., at ledigheden for dimittender på MACC
er høj sammenlignet med cand.merc., hvorfor dekanatet derfor har bedt MGMT om
at finde løsningsforslag til, hvordan ledigheden kan mindskes.
HA-koordinator på MGMT, Christian Waldstrøm, præsenterede kort udkastet til og
tankerne bag den foreslåede HA(kom.)-/cand.merc.(kom.)-uddannelse.
På baggrund af diskussion af forslaget har studienævnet følgende bemærkninger,
hvilket også fremgår af det fremsendte høringssvar:
Formålet med de nye uddannelser
Formålet med uddannelserne bør beskrives klart. Dette kan fx ske i forbindelse med,
at der udarbejdes en kompetencebeskrivelse for uddannelserne. Da slutproduktet er
en cand.merc.(kom.) bør det også beskrives tydeligt, hvilke kompetencer en
cand.merc.(kom.)-dimittend har sammenlignet med cand.merc.-dimittend. I den forbindelse bør arbejdsmarkedsrelevansen af den foreslåede uddannelse ligeledes beskrives og vurderes.
Det bør være tydeligt, hvori forskellene imellem HA og HA(kom.) ligger, så ansøgerne
kan træffe deres beslutning om studievalg på et kvalificeret grundlag. Der skal således
ikke blot være tale om en HA med en profil inden for virksomhedskommunikation.
HA(kom)-uddannelsen
Det vurderes, at der i det foreslåede opbygning mangler centrale kernefag inden for
erhvervsøkonomien, herunder finansiering, eksternt årsregnskab (som umiddelbart
vurderes at være mere relevant kommunikationsmæssigt end management accounting) og operations management. Dette gør, at det er problematisk at betegne
HA(kom.) som en erhvervsøkonomisk uddannelse. Også sammenlignet med BSS’ anden kombinationsuddannelse inden for erhvervsøkonomi, HA(jur.), er der få erhvervsøkonomiske kernefag, men derimod en overvægt af fag inden for erhvervskommunikation.
Studienævnet savner ud over begrundelse for de manglende fagområder også en
mere udførlig begrundelse for de foreslåede fag samt en redegørelse for sammenhængen imellem fagene.
Det foreslås desuden, at man i stedet for at udvikle nye fag udvælger obligatoriske fag
fra HA, som har relevans for en HA(kom.). Dette vil sikre, at dimittenderne er på fagligt niveau med HA-dimittender inden for relevante fagdiscipliner og dermed sikre
kva-liteten af uddannelsen.
Cand.merc.(kom.)-uddannelsen
Opbygningen af den foreslåede cand.merc.(kom.) er identisk med den nyudviklede
cand.merc.-linje i Strategic Communication. Det ønskes derfor oplyst, hvori forskellen imellem en cand.merc.-linje inden for Strategic Communication og en
cand.merc.(kom.) ligger.
Det bemærkes desuden, at det synes uhensigtsmæssigt og giver uforholdsmæssigt
meget ekstra arbejde at have oprettet en cand.merc.-linje i Strategic Communication,
som kun vil blive udbudt i fem år.
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Adgang til kandidatuddannelse
Det vil blive en kommunikationsmæssig udfordring at forklare HA-studerende hvorfor de kan få adgang til cand.merc.-linjen i Strategic Communication i fem år, men
ikke når det er blevet en cand.merc.(kom.). Hvad er det der gør, at de ikke længere vil
have de rette forudsætninger herfor?
Hvis det desuden ønskes, at HA(kom)-dimittender har mulighed for at skifte til
cand.merc. (som HA(jur.)-dimittender har i dag), så skal det afklares, hvordan optagelseskravene kan opfyldes.
Studienævnsophæng
Studienævnet ser positivt på, at den nye bachelor- og kandidatuddannelse foreslås
placeres i Studienævnet for Erhvervsøkonomi, da der er tale om erhvervsøkonomiske
uddannelser, som bør koordineres med de øvrige erhvervsøkonomiske uddannelser.
Særligt hvis uddannelserne skal have adgang til valgfagsudbuddet på hhv. HA og
cand.merc.
Punkt 5: Godkendelse af kompetencebeskrivelser for
- Erhvervsøkonomi med tilvalg (BA.soc)
- Cand.soc.
Forud for mødet var fremsendt forslag til ny kompetenceprofil for erhvervsøkonomi
med tilvalg samt cand.soc. udarbejdet af studielederen for HA.
Studienævnet bemærkede, at det er vigtigt at fremhæve tværfagligheden i kompetencebeskrivelserne.
Studielederen vil tilføje læringsmål om tværfaglighed, hvorefter kompetencebeskrivelserne på ny vil blive sendt til godkendelse i studienævnet.
Punkt 6: Præsentation af MyStudyGroup app
Forud for mødet var udsendt beskrivelse af funktionerne i app’en MyStudyGroup udarbejdet af studerende Jacob Nielsen.
HA-studerende Jacob Nielsen præsenterede app’en MyStudyGroup, som han havde
udviklet til brug for studerende på HA-uddannelsen med det formål at gøre det nemmere for de studerende at finde andre studerende at danne læsegruppe med.
Studienævnet var meget positive over for idéen om at gøre det nemmere at finde en
læsegruppe ud fra nogle opstillede kriterier, således at der dannes læsegrupper ud fra
de samme forventninger. Det blev også vurderet, at app’en kan benyttes på
cand.merc.
Der blev også præsenterede en del af app’en, som gav en oversigt med tips og eksamensinformation for hvert enkelt fag. Studienævnet var dog meget skeptiske over for
denne del, da dette bør komme fra fagets underviser.
Et medlem påpegede dog, at det var vigtigt, at kontinuiteten blev sikret, når der ikke
er tale om et AU-produkt.
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Af hensyn til beskyttelse af data mv. kan app’en først tages i brug til efteråret 2019.

Punkt 7: Eventuelt
Der var intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 1240.
Med venlig hilsen
Lars Esbjerg
Studienævnsformand
Charlotte Bak Svendsen
Referent
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