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Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Mandag d. 27. april, kl. 10:00 til 12:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Fremdriftsreformen 

a. Ikrafttræden af nye regler for specialet 

b. Fastsættelse af maksimal studietid på bachelor og kandidat 

 

3) HA-uddannelsen  

a. 1. semester – etablering af ekstra reeksamensmulighed i august 

b. Semesterevaluering  

c. Eksamensformer 

d. AU Herning – ændring af fagsammensætning, 1. år 

 

4) Opfølgning på karaktergivning på kandidatspecialer 

 

5) Studiemiljøundersøgelsen 2014 – opfølgning fra møde d. 11. septem-

ber 2014 v. Lars Esbjerg 

 

6) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Lars Esbjerg 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Inger Mørch Hauge 

Professor Anders Grosen  
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Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen  

BSc-studerende Mette Thorborg Zederkof 

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

HA-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard 

BSc-studerende, Auguste Ciuksaite 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Liselotte Madsen 

 

Desuden deltog 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

a) HA-profiler i Herning 

I forbindelse med revisionen af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse i Her-

ning og Århus godkendte studienævnet i foråret 2014, at HA/BSc-uddannelsen i 

Herning udbydes med to profiler, én i Global Marketing og én i Strategic Human Res-

source Management. Den tidligere specialisering/profil i International Business ud-

gik således af uddannelsen. Som følge af det sene tidspunkt for beslutningerne om-

kring revisionen af uddannelsen og den efterfølgende implementering heraf, har de 

studerende modtaget modstridende oplysninger om specialiseringsmuligheder og 

uddannelsesbetegnelser. Nogle studerende har som følge heraf fået en forventning 

om at have mulighed for en specialisering i International Business. Set i lyset heraf er 

det besluttet, at give de studerende, der er optaget i 2014 mulighed for - ud over de to 

andre specialiseringer - at vælge en specialisering i International Business i efteråret 

2016 

 

b) Programpaneler/Study Panels 

Erik Strøjer Madsen er af dekanen blevet bedt om at nedsætte en kommission, hvis 

kommissorium vil være at komme med et forslag til sammensætningen af program-

panel(er) for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Dekanen vil gerne have program-

panelerne nedsat, så de(t) er på plads, når den nye dekan starter.  

 

c) Ansøgertal for kandidatuddannelserne 

Formanden oplyser, at der har været en stigning på 26% i antallet af ansøgere til kan-

didatuddannelserne. Stigningen skyldes primært en højere andel af internationale 

ansøgere. Optagelsen vil frem til juni gennemgå alle ansøgere for at vurdere, om de er 

kvalificerede til at blive optaget.  
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d) Informationsmøde om fremdriftsreformen 

Studievejledningen afholdt i slutningen af april informationsmøde om fremdriftsre-

formen for de studerende. Der var ikke så stort et fremmøde. 

 

e) Linjekoordinatormøde 

Formanden oplyste, at der blev afholdt linjekoordinatormøde d. 21. april 2015, hvor 

følgende emner blev diskuteret: ansøgertal pr. 1. april 2015, procedure for forhånds-

godkendelse af fag, speciale under fremdriftsreformen, karaktergivning for speciale 

samt valgfag for studerende, som ikke selv overholder tilmeldingskravet på 30 ECTS 

pr. semester. 

 

f) Inaktive studerende 

Studerende, der i en periode har været inaktive, blev for 3 år siden varslet om, at hvis 

de ikke inden for de følgende 3 år har bestået eksamener eller indgået en skriftlig af-

tale med Aarhus Universitet, vil de blive udmeldt. Enkelte studerende har ønsket at 

fortsætte deres studier. Den 3-årige periode er nu udløbet, og der er udmeldt 123 ba-

chelorstuderende og 31 kandidatstuderende.  

 

g) Plan for forårssemestret 

Studienævnet har tidligere besluttet, at ugen efter påske skal holdes fri for undervis-

ning, således at de studerende har mulighed for at tage på studietur i de respektive 

linjeforeninger. Der var fra en koordinator på Institut for Virksomhedsledelse et øn-

ske om at flytte studietursugen til uge 5, idet det oplystes, at mange studerende alle-

rede holder fri i uge 5. Studielederen oplyser, at praksis fastholdes for foråret 2016, 

men studienævnet kan tage emnet op til overvejelse, hvis der ønskes en anden praksis 

fra foråret 2017. 

 

h) Aftagerpanel 

Prodekan for uddannelse Peder Østergaard havde d. 28. april indbudt medlemmer af 

alle aftagerpaneler på Aarhus BSS til et fælles arrangement, hvor der også var indlagt 

1½ time til møde i de uddannelsesspecifikke aftagerpaneler. Der var desværre kun 2 

medlemmer af aftagerpanelet for erhvervsøkonomi, som havde mulighed for at delta-

ge, hvorfor mødet for dette aftagerpanel blev aflyst. Formanden oplyste, at der vil bli-

ve indkaldt til en nyt møde via en doodle, så der kan findes et tidspunkt, hvor flest af-

tagerpanelmedlemmer kan deltage. Efter mødets afholdelse er det besluttet at afhol-

de møde i aftagerpanelet tirsdag d. 30. juni, kl. 16-18. Ud over medlemmer af aftager-

panelet er studienævnet, institutledere samt koordinatorer inviteret. 

 

i) Rus-introduktion 

Fra optaget 2015 vil rus-introduktionen ikke som sædvanligt blive afholdt sammen 

med de studerende fra erhvervssprog/-kommunikation. Introduktionen vil stort set 

forløbe som de forrige år, dog vil man mindske mængden af informationer, således vil 

informationer, som kan vente til senere i semestret fx Wiseflow, ikke indgå som en 
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del af rus-introduktionen. Det er desuden besluttet at skære lidt i budgettet i forhold 

til sidste år. 

 

 

Punkt 2: Fremdriftsreformen 

a) Ikrafttræden af nye regler for specialet 

Formanden gennemgik det udsendte notat om nye regler for specialet på cand.merc., 

cand.merc.aud. og cand.it. Heraf fremgik det, at de studerende frem til 1. december 

finder vejleder og får godkendt deres opgaveformulering. Studerende, der ikke har 

fundet en vejleder, vil i løbet af december og frem til 15. januar blive kontaktet og få 

tildelt en vejleder. Der vil være følgende tilmeldingsfrister frem til 1. februar 2016: 1. 

juni, 1. august samt 1. september. Fra 1. september 2016 vil der kun være tilmeldings-

frister 1. september og 1. februar. Det er dog muligt at ansøge om tilmelding 1. no-

vember/1. april for studerende, som af forskellige grunde ikke følger det normerede 

studieforløb.  

Derudover oplyste formanden, at det er i Hovedområdestudienævnet er besluttet at 

følge styrelsen for videregående uddannelsers præcisering om, at dumpede specialer 

skal sidestilles med ikke-afleverede specialer. Den studerende skal således få en revi-

deret problemformulering godkendt, og der vil være 3 måneder efter første bedøm-

melsestidspunkt til den nye afleveringsfrist. 

Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at universitetet skal godkende en æn-

dret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde. Der var både i 

forhold til dumpede specialer og til ikke-afleverede specialer spørgsmål til i hvilket 

omfang, opgaveformuleringen skal ændres. Der er ikke i bekendtgørelsen en yderlige-

re præcisering heraf, hvorfor det må bero på vejleders vurdering.  

 

Lars Esbjerg omdelte og præsenterede udkast til tidsplan for afvikling af specialer for 

både Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Det er indlagt i tids-

planerne, at de specialeforberedende aktiviteter allerede starter i slutningen af 2. se-

mester, også af hensyn til studerende, som skal i praktik eller på udveksling på deres 

3. semester. I løbet af efterårssemestret vil institutterne afholde temamøde og work-

shops for de studerende.  

Administrationen undersøger, hvornår det er muligt at få oplyst hvor mange stude-

rende, der skal tilmeldes automatisk pr. 1. september 2015 og pr. 1. februar 2016. 

b) Fastsættelse af maksimal studietid på bachelor og kandidat 

Det er blevet lagt ud til studienævnene at beslutte en maksimal studietid inden for en 

ramme på 1-3,5 år. Områdestudienævnet har drøftet emnet og indstiller, at studie-

nævnene finder en fælles praksis med en maksimal studietid på normeret tid + 2 år.  

Formanden indstillede i udsendte notat til følgende maksimale studietider: 
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Bachelor: normeret tid + 2 år = 5 år 

Kandidat: normeret tid + 2 år = 4 år (træder i stedet for den nuværende 5 årsregel) 

Studienævnet fulgte indstillingen. Reglen om maksimale studietider træder i kraft for 

studerende optaget på hhv. bachelor og kandidat i 2015 og senere. 

Konsekvensen for studerende, som ikke har afsluttet sin uddannelse, når den maksi-

male studietid udløber, er udmeldelse. Evt. forlængelse af den maksimale studietid 

kan kun ske, hvis den studerende kan dokumentere usædvanlige forhold, som har 

forhindret den studerende i at være studieaktiv. 

 

Punkt 3: HA-uddannelsen  

a) 1. semester – etablering af ekstra reeksamensmulighed i august 

Forud for mødet var udsendt notat med indstilling om at etablere en ekstra eksa-

mensmulighed i august i prøverne på HA/BSc-uddannelsens 1. semester (Aarhus). 

Studienævnet tilsluttede sig indstillingen. 

 

b) Semesterevaluering  

Med dagsordenen var udsendt resumé af møde vedr. evaluering af HA/BSc 1. seme-

ster. Formanden havde den 10. marts sammen med Christian Waldstrøm, Anders 

Grosen og Morten Svendsen afholdt møde med ca. 20 studerende fra HA/BSc og 

HA(jur.)-uddannelsen. På mødet blev bl.a. rejst en række kritikpunkter af eksamen 

herunder, at eksaminerne efter 1. semester lå for tæt.  

Resuméet af mødet udsendes til de fagansvarlige på fagene på 1. semester. Herudover 

vil der blevet rettet henvendelse til planlægningskontoret med henblik på at sikre en 

mere hensigtsmæssig eksamensplan. 

Resultaterne af de overvejelser evalueringen giver anledning til tænkes drøftet på et 

møde i august. 

c) Eksamensformer 

Med dagsordenen var udsendt oplæg om eksamensformer på HA/BSc.  

Christian Waldstrøm har påpeget, at en af hovedhjørnestenene i studienævnets ar-

bejde med HA-reformen oprindeligt var, at der skulle være en større variation i ek-

samensformerne. Trods dette udprøves de fleste fag ved 3 eller 4 timers skriftlige 

stedprøver, hvorfor der kan være behov for en afklaring af studienævnets holdning til 

eksamensformer. 

Fra studenterside blev der efterlyst flere mundtlige prøver. Der var i studienævnet 

forståelse herfor, men det blev samtidig påpeget, at der er store logistiske problemer 

med at gennemføre mundtlige prøver med så mange studerende. 
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Anders Grosen foreslog, at det overvejes at indlægge en skriftlig opgave som forud-

sætning for at deltage i eksamen i flere fag. 

d) AU Herning – ændring af fagsammensætning, 1. år 

Med dagsordenen var udsendt forslag fra Inger Mørch om at flytte Eksternt årsregn-

skab til uddannelsens 1. semester mod samtidig flytning af Erhvervsøkonomi til 2. 

semester, svarende til den semesterplacering, der gælder for HA-uddannelsen i År-

hus. 

 

Studienævnet godkendte forslaget. 

 

 

Punkt 4: Opfølgning på karaktergivning på kandidatspecialer 

På studienævnsmøde d. 4. december 2014 diskuterede nævnet med baggrund i den 

udsendte oversigt over karaktergennemsnit og fordeling i 2013 for bacheloropgaver 

og specialer, at der på visse linjer er et misforhold mellem karaktergennemsnittene i 

de enkelte fag og specialet. Studielederen har bragt emnet op på linjekoordinatormø-

de d. 21. april, hvor misforholdet blev diskuteret. Formanden udtaler, at det vigtigt, at 

oversigter over karakterer for bachelorafhandling og specialet bliver offentliggjort, så 

der er transparens. 

 

 

Punkt 5: Studiemiljøundersøgelsen 2014 – opfølgning fra møde d. 11. sep-

tember 2014 v. Lars Esbjerg 

På studienævnsmødet d. 11. september 2014 blev resultaterne for studiemiljøunder-

søgelsen 2014 gennemgået. Det fremgik, at kun ca. 25 % af HA- og cand.merc.-

studerende tilkendegiver, at de får tilstrækkeligt feedback på deres faglige bidrag i lø-

bet af semestret mod ca. 35 % for BSS. De erhvervsøkonomiske studier under BSS 

ligger således under gennemsnittet i forhold til feedback fra underviserne. Tilsvaren-

de ligger andelen af de studerende, der svarer, at der er gode muligheder for at få en 

tilbagemelding på deres faglige præstation ved eksamen under BSS gennemsnittet. 

Studienævnet besluttede at indsamle erfaringer og input fra de faglige miljøer til et 

idekatalog, hvis formål er at fremme videndeling for alle undervisere på vores uddan-

nelser. På baggrund af data fra studiemiljøundersøgelsen, fokusgrupper samt skriftli-

ge interviews fra undervisere har Lars Esbjerg og Morten Rask udarbejdet en rapport 

”Students need feedback and educators want dialogue: The interaction paradox in 

Danish Management Education”. Lars og Morten præsenterede de indsamlede data, 

og analyser og konklusioner på baggrund heraf for studienævnet. Det var tydeligt, at 

de studerende ikke føler, at de får nok feedback, og at underviserne meget gerne vil 

have dialog med de studerende. Ønsket om 2-vejskommunikation går således begge 

veje. Afdækningen har vist, at følgende initiativer kan være succesfulde: simulationer, 

case diskussioner, seminar, workshops, vejledning af grupper der arbejder på et pro-

jekt, gruppediskussioner samt gennemgang/diskussioner ud fra gamle eksamensop-

gaver. Men for at få succes kræves det, at underviserne er engagerede i sådanne tiltag 



 

 

    

Side 7/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

samt at de studerende tager imod tilbuddet om at lære på en anden måde. Derudover 

kræver det klare læringsmål, som understøtter nødvendigheden af feedback. Præsen-

tationen mundede ud i nogle gode og relevante diskussioner blandt studienævnets 

medlemmer, herunder nødvendigheden af et skærpet fokus på læringsmålene.  

 

Morten Rask og Lars Esbjerg vil fortsat arbejde videre med emnet, og Studienævnet 

ønsker at følge arbejdet tæt. 

 

 

Punkt 6: Eventuelt 

Efter forrige studienævnsmøde d. 3. februar 2015, hvor studienævnet godkendte en 

ny struktur på flere cand.merc.-linjer, indkom der et ønske fra Institut for Virksom-

hedsledelse om yderligere en ændring på Business Intelligence-linjen. Denne æn-

dring fremgik af det efterfølgende udsendte referat. Det blev besluttet, at sådanne 

ændringer eksplicit skal fremgå ved udsendelse af referat.  

 

 

 

Erik Strøjer Madsen                                                                            

Formand 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen  

Referenter 

 


