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Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 30. juni 2015, kl. 10:00 til 12:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Orientering om oprettede/aflyste valgfag for efteråret 2015 

(Bilag: oversigt over valgfag på HA og cand.merc.) 

 

3) Drøftelse af datarapporter (1-årig uddannelsesevaluering) 

(Bilag: datarapporter for HA, cand.merc. og cand.merc.aud.) 

 

4) Forslag til profilfag på HA – tysk 

(Bilag: notat af 23. juni 2015) 

 

5) Ændring af eksamensform i faget Organisationsadfærd - HA/BSc  

(Bilag: notat af 23. juni 2015) 

 

6) Snydemuligheder ved eksamen og kontrol heraf  

 

7) Praktik – forventningsafstemning 

(Bilag: oplæg fra Områdestudienævnet til forventningsafstemning i forbindelse 

med praktik)  

 

8) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 
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Professor Anders Grosen  

Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen  

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

BSc-studerende, Auguste Ciuksaite 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Liselotte Madsen 

Lektor Lars Esbjerg 

Lektor Inger Mørch Hauge 

BSc-studerende Mette Thorborg Zederkof 

HA-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard 

 

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) Uddannelsesstrategiske midler for 2015 

Af de 22 mio. kr. AU’s bestyrelse har bevilget den 30. april 2015 til uddannelsesstra-

tegi i 2015, har HA og cand.merc.-studierne modtaget 100.000 kr. til en mentorord-

ning på HA samt 61.250 kr. til kurser i akademisk skrivning for både HA- og 

cand.merc.-studerende. 

 

b) Studiepaneler 

Der vil blive etableret et fælles studiepanel for HA, cand.merc., cand.merc.aud. og 

ITKO. Panelet vil bestå af 21 medlemmer, heraf 8 medlemmer fra hvert af de to ho-

vedinstitutter, 1 medlem fra Juridisk Institut, 2 medlemmer fra AU Herning samt 

studienævnets for- og næstformand. Medlemmerne udpeges af institutlederne for en 

periode af 3 år, som følger studienævnets valgperiode. Formanden for studienævnet 

er formand for studiepanelet, men formen afhænger af den nye dekans oplæg. For-

manden er positiv over for studiepanelerne, da flere undervisere vil blive engageret i 

undervisningen/uddannelserne. 

 

c) Principper for eksamens- og undervisningsplanlægning 

Områdestudienævnet har godkendt principper for planlægning af undervisning og 

eksamen ved Aarhus BSS. Principperne blev omdelt til studienævnets medlemmer. 

Principperne bygger på den nuværende praksis på de erhvervsøkonomiske studier 

med et fladt skema med undervisning fra 8.00 til 18.00 mandag-fredag og fra 8.00 til 

16.00 fredag, og fastlægger, hvornår der kan gøres undtagelser herfra. 
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Principperne bliver tilgængelige for de studerende på studieportalen. 

 

d) Undervisningsevaluering 

Der er ved at blive udviklet et nyt fælles undervisningsevalueringssystem for Aarhus 

BSS. Der vil i alt være 30 spørgsmål, heraf er 20 spørgsmål fælles for alle studerende 

på Aarhus BSS, og 10 fagrelevante spørgsmål kan tilvælges af den enkelte underviser. 

Systemet forventes at kunne bruges fra efteråret 2015 og skal køre i Blackboard. 
 

e) Specialepraksis 

Dekanatet har på møde den 30. april 2015 drøftet praksis for afvikling af kandidat-

specialer efter fremdriftsreformens ikrafttræden som følge af igangværende drøftelser 

i Universitetsledelsen og på basis af input om praksis herfor vedtaget i studienævne-

ne. Dekanatet har besluttet, at de studerende skal tildeles vejledere senest 6 måneder 

før afleveringsfristen (ved aflevering den 1. juni skal vejleder være tildelt pr. 1. de-

cember), således at der er mulighed for at påbegynde kandidatspecialet 1. december. 

Dekanatet stiller ikke krav til, hvornår der skal være vejledning i december/januar, 

det er op til institutterne/studienævnene rent fagligt at vurdere tilrettelæggelsen af 

vejledning i specialeforløbet. Der vil blive etableret en elektronisk tilmeldingsblanket, 

hvor de studerende senest 1. december skal registrere deres godkendte emne og vej-

leder. Studerende, som ikke overholder denne frist, vil blive kontaktet i løbet af de-

cember med henblik på tildeling af vejleder.  

 

Det fremgår desuden af dekanatets skrivelse, at specialer, der vægter 60 ECTS, ikke 

er aktuelt for kandidatuddannelser ved Aarhus BSS, men kan dog indføres i særlige 

tilfælde. Som hovedregel er 3. semester forbeholdt til mobilitetsvindue, og specialer 

af højere ECTS vægt bør ikke hindre denne mulighed for en større gruppe af stude-

rende. Formanden for studienævnet vil dog være åben over for specifikke forslag fra 

institutterne til 60 ECTS-forløb, som kombinerer valgfag og specialeforløbet. 

 

f) Etablering af ekstra reeksamensmulighed i august på HA 1. semester 

Studienævnet besluttede på mødet den 27. april 2015 at etablere en ekstra eksa-

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

Det har dog vist sig, at der ikke har været så mange tilmeldinger til den ekstra reek-

samensmulighed. 13 studerende har tilmeldt sig regnskab, 14 studerende til matema-

tik, 32 studerende til statistik og 1 studerende i organisation. Det skal derfor overve-

jes, om muligheden skal gentages. 

 

Efter en kort diskussion besluttede studienævnet også at udbyde den ekstra reeksa-

mensmulighed i august 2016. Der skal informeres bedre og bredere om muligheden i 

2016, da dette vurderes at være årsagen til det lave tilmeldingstal for 2015. 

 

g) HD-studerendes adgang til cand.merc. 

For at sikre en bred erhvervsøkonomisk baggrund skal studerende med diplomud-

dannelsen HD pt. supplere med 20 ECTS HA-fag for at kunne optages på cand.merc. 
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Fagene kan både tages før studiestart samt sideløbende med kandidatuddannelsens 1. 

og 2. semester. Som følge af fremdriftsreformen kan der fra studiestart 2016 ikke 

længere kræves supplerende kurser for optagelse på cand.merc. Studerende, som al-

lerede har bestået suppleringsprøver, kan dog optages pr. 1. september 2016, men der 

er ikke mulighed for at supplere sideløbende med 1. og 2. semester efter 1. september 

2016.  

 

Formanden har efter drøftelse med studielederen for HD besluttet, at HD-studerende 

i deres HD-uddannelse tager valgfag, der giver dem den fornødne faglige bredde i de-

res adgangsgrundlag, hvorefter de kan optages direkte på baggrund af deres HD-

uddannelse. Der er 2 x 5 ECTS valgfag på HD 2.del, som skal tages inden for de fag-

områder, som ligger uden for HD-uddannelsens specifikke speciale.  

 

 

Punkt 2: Orientering om oprettede/aflyste valgfag for efteråret 2015 

Formanden orienterede med baggrund i de udsendte oversigter over valgfag på HA 

og cand.merc., at alle valgfag er blevet oprettet, dog med undtagelse af et enkelt valg-

fag på cand.merc., som blev aflyst på grund af manglende lærerdækning. 

 
 

Punkt 3: Drøftelse af datarapporter (1-årig uddannelsesevaluering) 

Som led i institutionsakkrediteringen og kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 

skal alle uddannelser gennemgås en gang årligt. Formålet er bl.a. at sikre et systema-

tisk eftersyn af uddannelserne med henblik på at afklare, hvilke indsatsområder der 

skal arbejdes med fremadrettet. Formanden oplyste desuden, at de erhvervsøkono-

miske uddannelser er udtaget til den 5-årige uddannelsesevaluering i 2016. 

 

ITKO 

Formanden oplyste, at der på ITKO var afholdt årligt statusmøde d. 8. juni 2015. 

Foruden formanden deltog prodekan for uddannelse, Peder Østergaard; linjekoordi-

nator for ITKO, Sune Dueholm Müller; linjesekretæren Karin Hørup samt en studen-

terrepræsentant fra uddannelsen. Desuden deltog Charlotte Bak Svendsen. Datarap-

porten for ITKO blev udsendt til skriftlig høring i studienævnet i starten af juni uden 

indkommende bemærkninger. Det blev på statusmødet besluttet at have fokus på føl-

gende forhold på ITKO: 

 

Adgangsbegrænsning 

Der er fra og med 2016 varslet adgangsbegrænsning på uddannelsen. Dette skyldes 

bl.a., at der i fremtiden vil være dimensionering på nogle af de uddannelser, som op-

tager studerende med samme adgangsgrundlag, hvorfor dette kan medføre en stig-

ning i antallet af ansøgere til cand.it. Man ønsker fortsat at udbyde it-varianten til 20-

25% af ansøgerne. Både af hensynet til it-bachelorer, som på cand.it. opnår en forret-

ningsorienteret overbygning på sine it-kompetencer samt for at bidrage med forskel-

lige kompetencer i gruppearbejdet mv. på uddannelsen.  
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Ledighedstal 

Det gennemsnitlige ledighedstal for de seneste 5 år er på 9,1%, hvilket er højere end 

det samlede landsgennemsnit, men dog lavere end på sammenlignelige uddannelser. 

Der vil ydermere være fokus på ledigheden, såfremt optaget stiger. 

 

VIP/DVIP 

Der er allerede fokus på at nedbringe VIP/DVIP-ratioen.  

 

Udveksling og praktik 

Der vil være fokus på at skabe et mere fleksibelt 3. semester, som giver studerende 

mulighed for at tage fag/forløb i udlandet og mulighed for at tage i praktik.  

 

HA/cand.merc./cand.merc.aud. 

Som bilag til punktet var der udsendt en samlet datarapport for henholdsvis HA/BSc 

samt en samlet datarapport for cand.merc. og cand.merc.aud. Derudover havde for-

manden udarbejdet en oversigt over resultaterne på de 12 cand.merc.-linjer. 

  

Formanden oplyste, at der forinden det årlige møde havde været afholdt formøde 

med alle linjekoordinatorerne på cand.merc. Det årlige statusmøde blev afholdt ons-

dag d. 24. juni 2015. Foruden formanden deltog prodekan for uddannelse, Peder 

Østergaard; HA/cand.merc.-koordinatorerne Anders Grosen, Morten Rask og Inger 

Mørch Hauge; cand.merc.aud.-koordinator Frank Thinggaard samt Morten Svendsen 

og Joachim Krogstrup Mikkelsen som studenterrepræsentant for hhv. cand.merc. og 

HA. Desuden deltog Janne Højris Olsen og Charlotte Bak Svendsen. 

 

Det blev besluttet, at HA for fremtiden opsplittes, således at der gøres status for hhv. 

den dansksprogede HA, den engelsksprogede BSc samt samlet for HA og BSc ved AU 

Herning. Det har efterfølgende vist sig, at det systemteknisk ikke er muligt at lave 

denne opdeling. Det blev desuden besluttet, at der ved den 5-årige uddannelsesevalu-

ering kigges på cand.merc. samlet. Mens der ved det årlige statusmøde gøres status 

for hver enkelt cand.merc.-linje, da det vil være interessant at se udviklingen for hver 

linje.  

 

Det ser overordnet rigtigt fint ud på HA og cand.merc./cand.merc.aud. 

 

Der var på statusmødet fokus på følgende forhold på HA: 

 

Frafaldet er på 21,9%, mens et rimeligt frafald vurderes at ligge på 20%. Der blev fra 

optaget 2014 indført en regel om, at studerende skal bestå alle fag. Dette vurderes at 

ville øge frafaldsprocenten. Studienævnet drøftede årsagen til frafaldet samt hvorvidt 

frafaldet kan siges at være udtryk for kvaliteten i uddannelsen. Studienævnet vil i lø-

bet af efteråret på baggrund af yderligere data se nærmere på årsagen til frafaldet. 
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Antal optjente ECTS virker uforholdsmæssigt højt, og det undrer også, at internatio-

nale studerende optjener flere ECTS end danske studerende. Klaus Mors kontaktes 

herom. 

 

Målsætningen er, at de enkelte fag skal opnå 3,5 for at have et tilfredsstillende gen-

nemsnitligt udbytte. Det overvejes, om der i stedet skal laves en overordnet målsæt-

ning på undervisningsevaluering, også på cand.merc./cand.merc.aud./ITKO. Desu-

den bør svarprocent angives i datarapporterne, da der er nogle evalueringer, hvor re-

sultaterne er opnået på baggrund af få studerende.  

 

Der var på statusmødet fokus på følgende forhold på cand.merc.aud.: 

 

Det gennemsnitlige antal optjente ECTS pr. semester, som er 22,8 ECTS, hvilket i høj 

grad skyldes, at en stor del af de studerende har taget uddannelsen på deltid. Det for-

ventes, at fremdriftsreformen og oprettelsen af deltidsuddannelsen på 

cand.merc.aud. vil have en positiv virkning på optjente ECTS ed en deraf følgende 

stigning. 

 

Kun 61% af de studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskab. Dette kan til 

dels skyldes, at undervisningen ligger i universitetsparken og ikke på Fuglesangs Alle. 

Det kan også skyldes, at der er en stor del af de studerende, som har fuldtidsarbejde 

ved siden af studierne.  

 

Der var på statusmødet fokus på følgende forhold på cand.merc.: 

 

Generelt set er antal optjente ECTS for internationale full degree studerende lidt lave-

re end for de danske studerende. Vi forventer generelt, at dette tal bliver højere efter 

fremdriftsreformen. 

 

Finance og International Economic Consulting: begge linjer har en endnu lavere grad 

af optjente ECTS for international studerende. 

 

Innovation Management: har et højt frafald for det senest målte år. Da det er en lille 

linje, kan forholdsvis få studerende, som stopper på studiet, medføre et højt frafald. 

Der har ikke været et tilsvarende højt frafald de øvrige år, hvorfor der ikke gøres yder-

ligere. 

 

Marketing and Business Innovation, AU Herning: linjen har et frafald på 25% for det 

målte år (årgang 2011). Tendensen vurderes ikke at være fortsat på de følgende år-

gange. Linjen har desuden en lav andel, som føler sig som en del af et fagligt fælles-

skab, hvilket kan skyldes, at der er mange studerende, som bor i Århus samt at mange 

studerende er ude i virksomheder i forbindelse med praktikophold og Company Pro-

ject. 
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I dimittendundersøgelserne opgøres ledighedstallet separat for hver cand.merc.-linje. 

Der var stemning for at inddrage disse ledighedstal i den årlige status, da der kan væ-

re stor forskel fra linje til linje.  

 
 

 

Punkt 4: Forslag til profilfag på HA – tysk 

Formanden gennemgik det med dagsordenen udsendte bilag. På grund af et ad-

gangskrav om tysk på gymnasialt b-niveau blev HA - toningen med tysk til og med 

optag 2014 udbudt som selvstændig uddannelse i KOT. For studerende indskrevet på 

uddannelsen i 2014 skal toningsfagene/specialiseringsfagene gennemføres efter den 

model, som er vedtaget for profiler på HA-uddannelsen. Studerende indskrevet på 

HA-tysk i 2014 skal ved indgangen til 5. semester således vælge valgfag af et omfang 

på 20 til 30 ECTS inden for fagområdet tysk. 

 

BCOM har foreslået to fag, der i forskellige kombinationer og varianter kan tilbydes 

som profilfag i efterårssemestret 2016.  De foreslåede fag ”Analyse af tyske virksom-

hedstekster” (10 ECTS) og International Markedskommunikation”(15 ECTS) udbydes 

allerede som obligatoriske fag på BA i virksomhedskommunikation på henholdsvis 1. 

og 5. semester. 

 

BCOM har endvidere foreslået, at de studerende får mulighed for at vælge mellem 3 

modeller, hvori profilfagene indgår med 20, 25 eller 30 ECTS. I 2 af de nævnte 3 mo-

deller udskiftes den ordinære prøve i faget markedskommunikation med en projekt-

opgave. Herudover kan de studerende vælge udveksling med minimum 20 ECTS in-

den for tysk virksomhedskommunikation. 

 

Formanden tilkendegav, at han var betænkelig ved de 2 modeller, hvor den ordinære 

prøve i faget markedskommunikation udskiftes med en projektopgave og foreslog, at 

ordningen i stedet for en projektopgave omfattede et profilseminar til 5 ECTS. Ord-

ningen ville dermed passe ind i den struktur som studienævnet tidligere har vedtaget 

for HA, og samtidig vil de opnåede kvalifikationer i seminaret blive mere synlige, da 

de vil optræde selvstændigt på de studerendes eksamensbevis. Studienævnet ønsker 

derfor i stedet overvejer at give de studerende valget mellem nedenstående modeller 

 

1. International Markedskommunikation (15 ECTS) + Analyse af tyske virksom-

hedstekster(10 ECTS), i alt 25 ECTS 

2. International Markedskommunikation (15 ECTS) + Analyse af tyske virksom-

hedstekster(10 ECTS) + projektopgaveprofilseminar (5 ECTS), i alt 30 ECTS 

3. International Markedskommunikation (15 ECTS) + projektopgaveprofilsemi-

nar (5ECTS), i alt 20 ECTS 

4. Udveksling med minimum 20 ECTS inden for tysk virksomhedskommunika-

tion 
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Formandens forslag forelægges instituttet. Endelig beslutning om profilfag på HA - 

tysk træffes på et møde i løbet af efterårssemestret i forbindelse med drøftelser af 

fagudbuddet for efterårssemestret 2015. 

 

 

Punkt 5: Ændring af eksamensform i faget Organisationsadfærd - 

HA/BSc  

(Bilag: notat af 23. juni 2015) 

Institut for Virksomhedsledelse har ansøgt studienævnet om godkendelse til at ændre 

eksamensformen i organisationsadfærd fra en 8 timers hjemmeopgave til en 6 timers 

hjemmeopgave – alternativt en 6 timers skriftlig stedprøve. 

 

Formanden udtrykte betænkelighed ved at godkende såvel hjemmeopgaver af mindre 

end 8 timers varighed som stedprøver af en varighed på 6 timer. 

 

Studienævnet delte formanden betænkelighed ved instituttets forslag. Der var dog 

bred enighed om, at skriftlige stedprøver af 5 – 6 timers varighed kan forsvares, hvis 

der er tale om casebaserede prøver.   

 

På formandens forslag besluttede studienævnet, at prøveformen i organisationsad-

færd/Organisational Behaviour med virkning fra efterårssemestret 2015 ændres fra 8 

timers hjemmeopgave til 4 timers skriftlig stedprøve. 

 

Efter dialog med fagansvarlige har formanden på studienævnets vegne efterfølgende 

godkendt, at den skriftlige stedprøve er 6 timer, begrundet i at det er en casebaseret 

opgave. 

 

 

Punkt 6: Snydemuligheder ved eksamen og kontrol heraf 

Da der på nuværende tidspunkt er forskellig praksis for brug af URKUND ved Institut 

for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, havde Institut for Virksomhedsle-

delse fremsat et ønske om, at studienævnet beslutter at have en ensartet praksis om, 

at alle bachelorprojekter og specialer skal tjekkes i URKUND fra efteråret 2015. Dette 

vil forventeligt ske fra foråret 2016, da bachelorprojekter og specialer fra skal afleve-

res i det Wiseflow og derfor automatisk bliver tjekket som alle øvrige eksamensbesva-

relser.  

 

Christian Waldstrøm orienterer om, at der i forbindelse med studiestart bliver iværk-

sat en kampagne rettet mod studerende (særligt ikke-danske) om snyd og plagiering.  

 

Studienævnet anbefaler, at alle bachelorprojekter og specialer fremadrettet tjekkes i 

URKUND. 

 

 



 
 

    

Side 9/9 

 

Punkt 7: Praktik - forventningsafstemning 

Formanden præsenterede kort baggrunden for dokumentet om forventningsafstem-

ning i forbindelse med praktik, som på møde den 15. maj 2015 blev godkendt af Om-

rådestudienævnene. De enkelte fagstudienævn blev opfordret til at uddybe de kon-

krete forventninger lokalt og sikre kendskab til disse blandt de relevante interessen-

ter. I det udsendte dokument er det allerede udspecificeret, hvad en praktikant fra 

cand.merc.-studiet, kan. 

 

Studienævnet godkendte med få rettelser dokumentet, som vil blive lagt på studiepor-

talen. 

 

Der vil desuden i løbet af efteråret blive kigget på alternative praktikforløb, eksem-

pelvis inden for entrepreneurship foranlediget af en konkret forespørgsel. 

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

HA-studerende, som på deres udvekslingsophold ikke har kunnet finde et fag, som 

ækvivalerer ”Seminar i marketing”, skal tage faget på deres 6. semester sideløbende 

med bachelorprojektet. Studenterrepræsentanterne foreslog, at seminaret i modsæt-

ning til nu bliver placeret så tidligt som muligt i semestret. Christian Waldstrøm vil 

bringe dette ønske med tilbage til instituttet.  

 

Studenterrepræsentanterne ønskede at få beskrevet processen fra en eksamensopga-

ve udarbejdes på instituttet og til eksamensopgaven modtages af de studerende via 

Wiseflow. Christian Waldstrøm gennemgik processen, og Anders Grosen supplerede i 

forhold til eksamensopgaver på Institut for Økonomi.  

 

Det blev besluttet, at deltagerne på det næste evalueringsmøde på HA er Anders Gro-

sen, Christian Waldstrøm, Morten Svendsen samt formanden.  

 

Det blev besluttet, at der skal arbejdes mere med kvalifikationsbeskrivelserne for at 

sikre kvaliteten i kurserne, herunder at udfase karakterbeskrivelserne 02 og 12. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Formanden for fagstudienævnet 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen 

Referenter 


