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Referat af møde nr. 16 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 12:00 til 14:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Orientering om status for eksamenssnyd samt nedsættelse af ud-

valg, herunder diskussion om take home eksaminer og eksamens-

snyd 

 

3) Beskæftigelsesundersøgelse 2013 

(Bilag: Beskæftigelsesundersøgelse 2013 for 1-års dimittender, 5-års dimit-

tender samt samlet) 

 

4) Godkendelse af forslag til fastsættelse af grænseværdier på indika-

torer på uddannelsesområdet 

(Bilag: forslag til grænseværdier) 

 

5) Godkendelse af fagbeskrivelser for 2. semester på HA 

(Bilag eftersendes) 

 

6) Karakteranalyse, herunder diskussion af brug af karakterskalaen 

(Bilag: Karakteranalyse for HA, cand.merc. og ITKO) 

 

7) Evaluering af rusintro, herunder budget 

(Bilag eftersendes) 

 

8) Adgangsbegrænsning på cand.merc. – oplæg til nye optagelseskrav fra 

Morten Rask og Anders Grosen  

 



 

 

    

Side 2/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

9) Eventuelt 

 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

HA-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

HA-studerende Mette May Thorborg Zederkof 

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen 

HA-studerende Marlene Paulli Rasmussen  

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

Professor Anders Grosen  

 

Fraværende med afbud 

Lektor Per Madsen 

Lektor Liselotte Madsen  

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen  

  

Desuden deltog 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

a) Valg 

Formanden opfordrede såvel studenterrepræsentanter samt videnskabelige medar-

bejdere til at opstille ved det forestående valg, hvor alle studienævnsmedlemmer er 

på valg. 

 

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi: 

 

Mandattal Valggruppe Eventuelt repræsentationsområde 

 

2 Valggruppe I Institut for Marketing og Organisation 

2 Valggruppe I Institut for Økonomi 

1 Valggruppe I Juridisk Institut 

1 Valggruppe I AU Herning 

6 Valggruppe IV HA, merc.aud og merc. i Aarhus, HA og merc. i Herning samt 

ITKO 
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Valggruppe I vælges for perioden 1. februar 2015 – 31. januar 2018. 

Valggruppe IV vælges for perioden 1. februar 2015 - 31. januar 2016. 

 

Formanden opfordrede ydermere til, at der opstilles studenterrepræsentantkandida-

ter fra AU Herning. Med henblik på at sende opfordringen videre til de studerende vil 

Inger Mørch Hauge sørge for, at de nuværende studenterrepræsentanter får kontakt-

informationer på relevante studerende i Herning. 

 

b) Wiseflow 

Det er blevet besluttet, at karakterer skal indtastes i Wiseflow fra midten af januar 

2015. Det er også blevet besluttet, at eksamensopgaver i forbindelse med skriftlige 

stedprøver også udleveres på papir til både vintereksamen 2014-15 og sommereksa-

men 2015. 

 

Det overvejes, om tidspunkt for eksaminers påbegyndelse skal spredes mere ud over 

dagen, da belastningen af systemet og supporten især er ved påbegyndelsen af eksa-

men kl. 9. 

 

c) Vejledning til udarbejdelse af fagbeskrivelser 

Formanden omdelte en vejledning til udarbejdelse af fagbeskrivelser gældende for de 

erhvervsøkonomiske studier på BSS. Vejledningen har allerede været udsendt til de 

faglige miljøer i forbindelse med indkaldelse af rene valgfag for foråret 2015 og vil i 

fremtiden skulle benyttes for alle fag. 

 

 

Punkt 2: Orientering om status for eksamenssnyd samt nedsættelse af 

udvalg, herunder diskussion om take home eksaminer og eksamenssnyd 

Uddannelsesbåndet har igangsat et arbejde med revision af de gældende regler på 

området samt en drøftelse af et kommende udbud af snyd- og plagieringsværktøjet 

Urkund. Prodekan for uddannelse Peder Østergaard er formand for arbejdsgruppen 

med repræsentanter fra alle fakulteter. Formålet er at se på den nuværende praksis 

for behandling af plagiatsager samt arbejde på at skabe et fælles grundlag på tværs af 

fakulteterne. Tidshorisonten for arbejdsgruppens output er tidlig forår. Christian 

Waldstrøm repræsenterer BSS.  

 

Christian Waldstrøm holdte på baggrund af statistik fra driftssekretariatet, som vare-

tager sagsbehandlingen af snydesager, en udførlig præsentation for studienævnet. 

Præsentationen gav et fint overblik over forhold, der bør overvejes i forbindelse med 

eksamensnyd, herunder at valg af eksamensform har stor betydning for muligheder-

ne for, at der kan snydes til eksamen. 

 

Der har været en stigning i antallet af snydesager over de seneste par år, hvilket bl.a. 

formodes at være begrundet i, at der er større opmærksomhed på problemet, at UR-
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KUND gør det nemmere at opfange snyd, at der kan være stor afstand mellem under-

viser og studerende på de store forelæsningshold samt valg af eksamensformer. 

 

Flest snydesager skyldes plagiering af ekstern kilde uden kildeangivelse samt illegalt 

samarbejde. Studienævnet diskuterede flere muligheder for at oplyse de studerende 

om, hvad der kan udgøre eksamenssnyd, herunder at have undervisningsformer, fx 

seminarrækker, som naturligt giver de studerende færdigheder i at skrive opgaver 

mv. inden for de lovgivningsmæssige rammer. På den nye HA indgår indøvelsen af 

disse færdigheder i faget Organisationsadfærd på 1. semester. 

 

 

Punkt 3: Beskæftigelsesundersøgelse 2013 

Punktet blev grundet tidsnød udskudt til næste møde. 

 

 

Punkt 4: Godkendelse af forslag til fastsættelse af grænseværdier på indi-

katorer på uddannelsesområdet 

Grænseværdier for uddannelsesmæssige kvalitetsindikatorer er et led i institutions-

akkrediteringen, hvor universitetet skal kunne dokumentere, at de har en tilfredsstil-

lende kvalitetsprocedure for uddannelserne. 

 

Formanden havde udarbejdet et forslag til grænseværdier på indikatorerne gennem-

gik det udsendte forslag. Indikatoren er den måling, der bruges til at vurdere, om 

standarden er opfyldt eller ej, og den angiver, hvornår der bør reageres og følges op 

afhængig af, om indikatoren er i rød, gul eller grøn. Med de foreslåede grænseværdier 

vil alle indikatorer være i grønt, med undtagelse af frafaldet på bachelor, som er i 

gult. 

 

Frafaldet på første år er forholdsvist høj på HA sammenlignet med andre uddannel-

ser. Der bør derfor være fokus på at undersøge og analysere, hvad det høje frafald 

skyldes.  

 

Der er forskellige grænseværdier på antallet af konfrontationstimer på HA og 

cand.merc., således er grænseværdien (grøn) på HA 12 og på cand.merc. 10. Der er li-

geledes forskellige grænseværdier på forskningsdækningen (grøn) på hhv. HA med en 

VIP/DVIP-ratio på 80 og på cand.merc. med en ratio på 95. 

 

I forhold til i undervisningsevaluering går grænsen på ”ikke tilfredsstillende” målt på 

det samlede læringsudbytte af kurset” ved 2,5, mens grænsen mellem ”tilfredsstillen-

de” og ”meget tilfredsstillende” er 3,5 i en Likert-skala på 5. Der foreslås derfor græn-

seværdier på 2,5 (gul) og 3,5 (grøn). 
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Internationalisering måles på full degree-studerendes progression målt i ECTS i for-

hold til de danske studerendes progression. Grænseværdien (grøn) foreslås sat til 10 

på både HA og cand.merc. 

 

Det blev kort diskuteret, hvorvidt der var enighed om at have de samme grænsevær-

dier på hhv. cand.it., cand.merc.aud. og på studierne i Herning. Da der ikke var nogle 

argumenter for at have forskellige grænseværdier, blev det besluttet at have samme 

grænseværdier på alle uddannelser, men målingen foretages særskilt på uddannel-

serne. 

 

Der var derefter en diskussion af, hvorvidt der i forhold til fastsættelse af grænsevær-

dierne bør fastsættes mere ambitiøse mål, samt hvorvidt de fastsatte grænseværdier 

kræver yderligere begrundelse. Formanden vil undersøge, hvad man gør på de øvrige 

studier på BSS, hvorefter grænseværdierne på baggrund heraf kan genovervejes. 

 

 

Punkt 5: Godkendelse af fagbeskrivelser for 2. semester på HA 

Forud for mødet var udsendt revideret kursusbeskrivelse for faget Kvantitativ Meto-

de. Studienævnet godkendte efter en kort drøftelse den reviderede kursusbeskrivelse.  

 

Formanden oplyste, at der siden studienævnets godkendelse i foråret er foretaget 

mindre rettelser i kursusbeskrivelsen for Erhvervsøkonomi (litteratur, undervisere), 

mens der ikke er foretaget ændringer i kursusbeskrivelsen for Økonomistyring.  

 

På forespørgsel oplyste formanden, at eksamen i Økonomistyring fastholdes som 

skriftlig prøve uden hjælpemidler samt at prøveformen er begrundet i, at der ønskes 

en udprøvning af mere grundlæggende færdigheder. 

   

Anders Grosen tilkendegav, at det er vigtigt, at fagene i videst muligt omfang anven-

der samme IT-systemer for at begrænse de studerendes udgifter hertil. 

 

 

Punkt 6: Karakteranalyse, herunder diskussion af brug af karakterskala-

en 

Punktet blev grundet tidsnød udskudt til næste møde. 

 

 

Punkt 7: Evaluering af rusintro, herunder budget 

Punktet blev grundet tidsnød udskudt til næste møde. 

 

 

Punkt 8: Adgangsbegrænsning på cand.merc. og cand.merc.aud. 

For at blive optaget på cand.merc. og cand.merc.aud. kræver det, at ansøgeren kan 

opfylde adgangskravet om minimum 10 ECTS inden for de forskellige fagområder 
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med undtagelse af Mikroøkonomi, hvor der kræves 5 ECTS. Da flere relevante bache-

loruddannelser har en struktur med 4 fag pr. semester, hvor hvert fag vægter 7,5 

ECTS, vil de nuværende adgangskrav udelukke dimittender fra disse uddannelser, da 

de ikke kan opfylde kravet om minimum 10 ECTS inden for nogle fagområder.  

 

Det foreslås derfor, at kravene for de enkelte fagområder nedjusteres, mens de over-

skydende ECTS akkumuleres i en opsamlingspulje, så der stadig er et samlet krav om 

80 ECTS inden for de erhvervsøkonomiske fagområder indeholdende metodefag. 

Dette vil således sikre det brede erhvervsøkonomiske fundament og vurderes ikke at 

ville svække det faglige niveau.  

 

Morten Rask fremlagde på mødet et forslag til en model, som opfylder ovenstående. 

Således foreslås det at nedjustere det krævede antal ECTS fra 20 til 15 for ”Driftsøko-

nomi” og ”Finansiering og regnskab” og fra 10 til 7,5 for ”Ledelses- og organisations-

teori” og ”Marketing”. Kravet til ”Statistik og videnskabsmetode” og ”Mikroøkonomi” 

er uændret. 

 

Studienævnet var velvilligt indstillet over for at ændre optagelseskravene for at imø-

degå den nævnte problemstilling. Det blev besluttet, at Optag skal høres om forslaget, 

hvorefter studienævnet på det kommende møde vil træffe beslutning om de konkrete 

optagelseskrav. 

 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Morten Rask og Anders Grosen gav på foranledning af formanden en kort status på 

revision af kandidatstudieordningerne på hhv. Institut for Marketing og Organisation 

samt Institut for Økonomi. 

 

Det blev fra Institut for Økonomi påpeget, at de nuværende linjer fungerer hensigts-

mæssigt. Den nuværende kvartalsstruktur giver pædagogisk gode muligheder for ind-

læring. Det er desuden nemmere at bruge fag fra de øvrige linjer, når man kører med 

5 ECTS fag. 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15. 

 

 

Erik Strøjer Madsen                                                                            

Formand 

 

Charlotte Bak Svendsen  
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Referent 

 


