
 

 

  

 

 

 

Studienævnet for 

Erhvervsøkonomi 

 

Charlotte Bak Svendsen 

AC-fuldmægtig 

 

Dato:4.november 2013 

 
 

Direkte tlf. : 871 52164 

E-mail:   chs@asb.dk 

 

Ref. :/chs 

 
 

Side 1/7 

AARHUS 

UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Referat af møde nr. 10 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 9:00 til 11:00 

Sted: K101 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser (bilag vedlagt) 

 

2) Forslag til ændringer i optagelseskrav til cand.merc. (bilag vedlagt) 

 

3) Diskussion: Udkast fra arbejdsgruppe ang. ”Studienævnets hånd-

tering af forslag om markante forandringer og/eller nye tiltag” (bi-

lag vedlagt) 

 

4) Drøftelse af afholdelse af AU-arrangementer i undervisningstiden 

 

5) Diskussion af praktikforløb og tvungen tilmelding til 30 ECTS pr. 

semester 

 

6) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Per Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

Adjunkt Andes Nørgaard Laursen 

HA-studerende Morten Schottmann Svendsen 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen 

HA-studerende Maren Birkeland 
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Cand.merc.-studerende Simon Preuthun Hartington  

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

 

Desuden deltog 

Michael Udby Mejlgaard, Information og vejledning 

Camilla Holmen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Da flere studienævnsmedlemmer kun ønsker at modtage dagsorden inklusiv bilag 

elektronisk og ikke i papirformat, var der stemning for, at hele studienævnet for 

fremtiden kun modtager dagsorden inklusiv bilag samt referat elektronisk. 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

a) Undervisningsevaluering foråret 2013 

(Bilag: Undervisningsevaluering forår 2013) 

Formanden gennemgik den udsendte oversigt over undervisningsevaluering for for-

året 2013. Ved vurdering af undervisningens kvalitet har studienævnet fokuseret på 

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

stillende og utilfredsstillende udbytte. Ved et samlet udbytte under 2,5 tager forman-

den derfor kontakt til instituttet for at få en forklaring på det utilfredsstillende udbyt-

te samt en beskrivelse af, hvad instituttet agter at gøre. Formanden oplyste, at det in-

den der tages kontakt til instituttet vurderes, hvorvidt svarprocenten for det pågæl-

dende fag er repræsentativ. I foråret 2013 var der et fag med et utilfredsstillende ud-

bytte. Fagets svarprocent var på 25% ud af 64 tilmeldte studerende, hvilket vurderes 

at være repræsentativ.  

 

Der har været afholdt et møde med studieledere fra de erhvervsøkonomiske og de er-

hvervssproglige studier og BSS studieadministration omkring problemer ved gen-

nemførelsen af den elektroniske undervisningsevaluering for foråret 2013 samt for-

slag til forbedringer. Der er på baggrund heraf iværksat et samarbejde omkring for-

bedringsforslagene. Derudover foreslog formanden, at der blev nedsat en arbejds-

gruppe, som skal komme med et udkast til et nyt spørgeskema, som skal gælde for 

studerende, som læser HA og cand.merc. Arbejdsgruppen vil bestå af Per Madsen, 

Christian Waldstrøm, Simon Preuthun Hartington samt formanden. 

 

Studenterrepræsentanterne ønskede et bedre datagrundlag til vurdering af undervis-

ningsevalueringerne, eksempelvis med mulighed for at sammenligne data fra de for-

rige år. Dette ville muliggøre en vurdering af udviklingen i evalueringerne, da det har 

vist sig, at det er de samme fag, der ligger lavt år efter år. 
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b) Linjekoordinatormøde  

Formanden afholdte den 16. september 2013 et møde med linjekoordinatorerne på 

cand.merc., hvor følgende punkter blev diskuteret; Gruppeeksamen, møde i aftager-

panelet, adgangskrav til cand.merc., dimittendundersøgelsen, karakteranalysen og 

optagelsestal på cand.merc. i 2013. I forhold til sidstnævnte var linjekoordinatorerne 

forundrede over den høje andel af afviste ansøgere og efterspurgte en forklaring her-

på. Formanden har efterfølgende afholdt et møde med optagelsesenheden, hvor det 

har vist sig, at kvalitetsniveauet af vores ansøgere rent faktisk er faldet i sammenlig-

ning med tidligere år, hvorfor antallet af ansøgere også er faldet. 

 

c) Pensumservice fra biblioteket 

ASB forsøgsaftale udløber pr. 1. januar 2014, da den er for dyr at udbrede til hele BSS. 

Det vil derfor ikke være muligt at kopiere hele artikler og bogkapitler til kompendier 

som hidtil. Det vil være muligt for alle institutter at kopiere op til 20%, dog max 20 

sider, af en publikation. Biblioteket vil dog være behjælpelig med at opsætte pensum-

lister med link til bibliotekets elektroniske artikelsamling, ligesom pensumbøger vil 

blive stillet frem på en semesterhylde. 

 

d) Akkreditering og cand.merc. i Marketing and Business Innovation ved 

AU Herning 

Marketing and Business Innovation fik en betinget akkreditering, da den blev akkre-

diteret som cand.oecon. specialisering i innovation management i 2009. Akkredite-

ringsrådet har indstillet til ministeriet, at den erhvervsøkonomiske kandidatuddan-

nelse ikke skal genakkrediteres med specialiseringens omlægning til en cand.merc.-

linje. Indstillingen bygger på en tilfredsstillende forundersøgelse af linjens kompe-

tenceprofil, struktur og bagvedliggende forskningsmiljø. 

 

e) Rusuge, mentor, fagligdag 

Rapport om afholdelse af rusuge, mentorordningen samt for den faglige dag, som af-

holdes i november, vil senere blive udsendt til studienævnets medlemmer. 

 

f) Revideret fagbeskrivelse for bachelorprojekt 

(Bilag: fagbeskrivelse for bachelorprojekt) 

Til orientering har studienævnet modtaget en revideret fagbeskrivelse for bachelor-

projekt gældende fra foråret 2014. Per Madsen gjorde opmærksom på, at det mundt-

lige forsvar for bachelorprojektet afholdes som et gruppeforsvar med individuel be-

dømmelse, mens det mundtlige forsvar for kandidatafhandlingen, såfremt denne er 

udarbejdet i en gruppe, kan afholdes individuelt. 

 

Punkt 2: Forslag til ændringer i optagelseskrav til cand.merc.  

(Bilag: ”Optagelseskrav til cand.merc.-uddannelsen”) 

Dekanen for uddannelse har taget initiativ til en række møder mellem erhvervsaka-

demierne og universiteterne vest for Storebælt, da det grundet universiteters forskel-

lige optagelseskravene har været vanskeligt for erhvervsakademierne at tilrettelægge 
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et uddannelsesforløb, der giver deres professionsbachelorer en generel adgang til 

cand.merc. Således er kravet til det erhvervsøkonomiske indhold på 90 ECTS på AU, 

men kun 75 ECTS på SDU, ligesom det specifikke, faglige indhold i kravet varierer 

meget. 

 

På baggrund af et arbejdsmøde mellem repræsentanter for studienævnet og admini-

strative medarbejder fra optagelsesenheden for at få nogle mere hensigtsmæssige op-

tagelseskrav, fremlagde formanden et forslag til nye krav for cand.merc. Den foreslå-

ede tilpasning vil stadig sikre en bred erhvervsøkonomisk basis indeholdende meto-

defag og vil således ikke svække det faglige niveau.  

 

Hvis optagelseskravene skærpes, skal dette varsles senest et år inden ikrafttrædelsen, 

hvorfor de tiltag, som vurderes at udgøre lempelser træder i kraft fra 2014, og tiltag, 

der vurderes at være skærpelser, træder i kraft fra 2015.  

 

Kravet til Matematik (5 ECTS) falder fra optag 2014 bort, idet det vurderes, at kravet 

er overflødigt, da matematikkravet er indeholdt i de øvrige fag, som ikke kan gen-

nemføres, uden at de studerende har det krævede niveau i matematik.   

 

Videnskabsteori og -metode slås fra optag 2014 sammen med Statistik og reduceres 

fra samlet 20 ECTS til 15 ECTS. Kategorien ændrer navn, så Videnskabsteori udgår, 

og der lægges vægt på Videnskabsmetode, her kvalitative og kvantitative.  

 

Finansiering og regnskab reduceres fra optag 2015 med 5 ECTS, der overføres til 

Driftsøkonomi, idet dette stemmer bedre overens med HA-uddannelsen på AU. 

 

Den driftsøkonomiske gruppe på 20 ECTS samler de øvrige fag inden for den er-

hvervsøkonomiske bacheloruddannelse, så som produktionsstyring, logistik, IT fag 

osv. 

 

Optagelseskravene for cand.merc. vil derfor fremover se således ud: 

 

Fag 2014 2015 

Statistik og videnskabsmetode 15 ECTS 15 ECTS 

Driftsøkonomi/ Managerial economics and operations 

management 
15 ECTS 20 ECTS 

Marketing 10 ECTS 10 ECTS 

Finansiering og regnskab 25 ECTS 20 ECTS 

Ledelses- og organisationsteori 10 ECTS 10 ECTS 

Mikroøkonomi 5 ECTS 5 ECTS 

I alt inden for erhvervsøkonomi 80 ECTS 80 ECTS 
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Studienævnet godkendte de nye optagelseskrav.  

 

 

Punkt 3: Diskussion: Udkast fra arbejdsgruppe ang. ”Studienævnets 

håndtering af forslag om markante forandringer og/eller nye tiltag”  

(Bilag: ”Studienævnets håndtering af forslag om markante forandringer og eller nye 

tiltag”) 

 

Morten Rask og Morten Gadgaard Nielsen havde i fællesskab udarbejdet et forslag til, 

hvordan studienævnet i fremtiden skal behandle forslag til nye linjer eller ved større 

ændringer af linjer.  

 

Der var stemning for, at en konceptbeskrivelse skal indeholde lærings-

mål/overordnede fagbeskrivelser, førend studienævnet kan sige god for at gå videre 

med tiltaget. Det vil dog stadig være muligt at fremsætte tiltag, som ikke opfylder den 

foreslåede procedure, således at man ikke afholder nogle fra at komme med nye til-

tag, fordi de skal igennem en omfattende procedure. 

 
 
Punkt 4: Drøftelse af afholdelse af AU-arrangementer i undervisningsti-
den  
 

Punktet var ønsket på dagsorden, da der flere gange har været problemer med at af-

holde undervisning, fordi der har været afholdt studenterarrangementer, så som 

Danmarks Største Fredagsbar, kapsejlads, faglig dag, godkendt af ledelsen i under-

visningstiden. Det har således været op til den enkelte underviser at vurdere, om un-

dervisningen skulle aflyses.  

 

Studienævnet er stemt for at støtte op om sådanne arrangementer, men man ser ger-

ne, at de bliver annonceret i så god tid, så undervisningen kan indrettes herefter - evt. 

i samarbejde med Planlægningskontoret.   
 
 

Punkt 5: Diskussion af praktikforløb og tvungen tilmelding til 30 ECTS 

pr. semester 

Ministeriet er i gang med at fastsætte øgede krav til de studerendes fremdrift på stu-

dierne, herunder fastsættelse af regler om at universitetet skal sikre, at studerende 

bliver tilmeldt fag på uddannelsen svarende til henholdsvis 60 ECTS pr. år eller 30 

ECTS pr. semester. Studienævnet diskuterede mulighederne for, at de studerende 

kan opnå 30 ECTS pr. semester, også selvom de tager i praktik. Den nuværende ord-

ning muliggør allerede, at de studerende kan komme op på 30 ECTS pr. semester, så-

fremt de kombinerer deres praktikophold med summer university fag til enten 15 el-

ler 20 ECTS. Da mange af fagene på cand.merc. afvikles over et halvt semester, vil det 
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også være muligt at kombinere praktikken med det normale fagudbud, hvorfor der 

ikke var behov for ændringer i ordningen. 

 

 

Punkt 6: Eventuelt 

 

Eksamenssnyd 

Foranlediget af en konkret sag, hvor mistanken om eksamenssnyd blev afvist, ønske-

de Christian Waldstrøm en principiel diskussion af Uddannelsesjuridisk Services 

(UJS) fortolkning af plagiat. I den konkrete sag var både eksaminator samt fagan-

svarlig i tvivl om, hvorvidt den studerende selv havde forfattet hele eksamensbesva-

relsen. Da besvarelsen blev kørt igennem Urkund viste det sig, at mere end 50% af 

besvarelsen var taget direkte fra lærebogen. Den studerende havde ikke brugt citati-

onstegn omkring det af besvarelsen, som ikke var forfattet af den studerende selv, 

men havde indledningsvist skrevet, at teori og modeller var taget fra lærebogen.  

 

UJS afviste klagen, men bemærkede dog, at den studerende ikke burde have brugt 

sætninger og fraser fra andre kilder uden at angive, at der var tale om citat. Videre 

skrev UJS, at der kun er tale om eksamenssnyd, når eksaminator forledes til at tro, at 

den studerende er forfatter af teksten.  

 

Studienævnet besluttede at gå videre med sagen for at få klarlagt, hvorvidt det er et 

krav for at kunne dømme en studerende for eksamenssnyd, at det kan bevises, at det 

var den studerendes hensigt at snyde. 

 

Normsystem 

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et nyt normsystem, som skal træde i kraft 

fra foråret 2014, på institutterne. Studenterrepræsentanterne ønsker at bemærke, at 

de følger dette arbejde tæt. 

 

ECTS-belastning 

Per Madsen ønsker, at institutterne er ansvarlige for, at fagene lærerdækkes jævnt 

over semestret. For cand.merc. gælder dette også, uanset om faget følger den normale 

semesterstruktur eller kvartalsstruktur. I efteråret 2013 er et bachelorfag blevet afvik-

let over en uge samtidig med, at underviser har ønsket eksamen placeret uden for ek-

samensperioden, idet faget afsluttes tidligere i semestret end øvrige fag. Studienæv-

net vil rette henvendelse til institutterne for at sikre, at fagene afvikles med en jævn 

lærerdækning over semestret. 

 

Undervisning i aulaen 

Studenterrepræsentanterne er blevet gjort opmærksomme på, at det ikke er hen-

sigtsmæssigt at afholde undervisningen i Matematik i Aulaen, da det er et skrivefag. 

Informationen vil blive bragt videre til Planlægningskontoret. 
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In English: 

 

1) Announcements  

 

2) New admission requirements for MSc in Economics and Business 

Administration 

 

3) Discussion: Draft guidelines regarding approval of new master 

specialisations 

 

4) AU-events overlapping with lectures 

 

5) Discussion: Internship and compulsory registration for 30 ECTS 

courses/semester 

 

6) Any other business 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Bak Svendsen 

 


