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Referat af møde nr. 17 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. 

Tid: Torsdag den 4. december 2014, kl. 10:00 til 12:00. 

Sted: K102 

 

Dagsorden  

 

1) Meddelelser 

 

2) Status for kandidatstudieordninger 2015  

 

3) Dispensationssag vedr. praktik 

 

4) Fremdriftsreformens ikrafttræden 

 

a. Valgfag for studerende, som ikke selv overholder tilmeldingskra-

vet på 30 ECTS pr. semester 

 

b. Praktik 

 

c. Speciale 

 

5) Godkendelse af nye optagelseskrav på cand.merc. og cand.merc.aud. 

 

6) Høring af fakultetsledelsens forslag til beslutninger vedr. institut-

struktur på BSS 

 

7) Diskussion: karakteranalyse, herunder af brug af karakterskalaen 

 

8) Orientering: evaluering af rusintro, herunder budget 

 

9) Studiemiljøundersøgelsen 2014 - tilbagemeldinger om feedback 
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10) Beskæftigelsesundersøgelse 2013 

 

11) Eventuelt 

Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen 

Lektor Morten Rask 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor Jens Holmgren 

Professor Liselotte Madsen  

Cand.merc.-studerende Philip Bjerre Andersen 

HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard 

HA-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen 

HA-studerende Mette May Thorborg Zederkof 

HA-studerende Marlene Paulli Rasmussen  

Professor Anders Grosen  

 

Fraværende med afbud 

Lektor Per Madsen 

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen  

  

Desuden deltog 

Janne Højris Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

 

Punkt 1: Meddelelser 

a. Juridisk Institut har indstillet, at det bliver International Business Law (5 

ECT) og ikke EU Law (5 ECTS), der videreføres på den ny BSc. Faget videre-

føres i sin nuværende form og med mundtlig udprøvning. 

b. Frist for indlevering af kandidatlister til områdestudienævnet er fastsat til 

den 19. december 2014. 

c. Med fremdriftsreformen er det ikke længere muligt som hidtil at følge 

cand.merc.aud. på deltid over 3 år. Det 3-årige forløb har hovedsageligt været 

fulgt af studerende med en HD-baggrund og med fuldtidsarbejde ved siden af 

studierne. Som afløser for den hidtidige model er der lavet en ordning, hvor-

efter man kan starte på cand.merc.aud. på fuld tid med mulighed for at gå 

over på deltid med betaling efter reglerne om åben uddannelse. 
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Punkt 2: Status for kandidatstudieordninger 2015  

Morten Rask og Anders Grosen gav fra hhv. Institut for Marketing og Organisation og 

Institut for Økonomi en kort status på revidering af kandidatstudieordninger gæl-

dende fra studiestart 2015.  

 

På linjen i International Business forventer man at kunne sammenlægge Global 

Sourcing Strategies og Management of Interorganizational Relationships in Inter-

national Business på 1. semester, så man har 3 fag på 1. semester og 4 fag på 2. seme-

ster. En sådan ændring vil også indebære ændringer på linjen i Logistics and Supply 

Chain Management. 

 

På linjen i Marketing forventes det, at der sker større ændringer i form af nyt fag Cus-

tomer Value Creation på 1. semester, som således vil komme til at omfatte 4 fag, og i 

form af, at to fag nedlægges, mens de to fag Managing Channels and Networks og 

Marketing Management and Strategy på 2. semester ændrer indhold og vægtning 

fra 5 til 10 ECTS, hvorefter dette semester også vil omfatte 4 fag. 

 

På linjen i Innovation Management vil der ikke ske store ændringer, da linjen allere-

de kører med 4 fag på 1. semester og 3 fag på 2. semester. Dog vil et fag, der i den nu-

værende struktur udprøves ved to eksaminer, i fremtiden udprøves ved én eksamen. 

 

På linjen i Business Intelligence sker der heller ikke de store ændringer. Der er 4 fag 

på 1. semester og 4 fag på 2. semester. Faget Supply Chain Performance Manage-

ment 5 ECTS deles med Logistics and Supply Chain Management-linjen, hvorfor 

eventuelle ændringer i dette fag på Logistik også vil indebære ændringer på Business 

Intelligence.  

 

På linjen i Strategy, Organisation and Leadership forventes det, at to 5 ECTS-fag Or-

ganizational Change and  Development og Leadership på 2. semester vil blive slået 

sammen, hvilket vil resultere i en struktur med 3 fag på 1. semester og 5 fag på 2. se-

mester. 

 

På linjen i Information Management sker der forventeligt ingen væsentlige ændrin-

ger. Der er 4 fag på 1. semester og 3 fag på 2. semester. 

 

Anders Grosen tilkendegav indledningsvist, at for cand.merc.-linjerne på Institut for 

Økonomi, giver den nuværende fagfordeling mulighed for en kvarterstruktur, som er 

en fordel i forhold til at kunne give feedback til de studerende løbende i semestret. 

Derudover giver en struktur med 5 ECTS-fag i højere grad mulighed for at dele fag på 

tværs af linjer samt et større udvalg af valgfag for de studerende. Anders Grosen gen-

nemgik dernæst fordele og ulemper ved at passe linjernes fag ind i kravet om, at fag 

som minimum bør vægte 10 ECTS.  
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Corporate Finance I og II er begge obligatoriske fag på linjerne Finance (FIN) og Fi-

nance and International Business (FIB) samt på cand.merc.(jur.), hvorfor de i prin-

cippet kan sammenlægges. Men der er ca. 40 studerende, som hvert år kun tager 

Corporate Finance I som valgfag, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at slå fagene 

sammen.  

 

Fagene Applied Econometric Methods I og II bør heller ikke sammenlægges, da Ap-

plied Econometric Methods I deles af FIN og FIB, mens Applied Econometric Me-

thods II kun kører på FIN. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at sammenlæg-

ge øvrige fag på FIN, da fagene har forskellige vinklinger på fagområdet. 

 

På FIB overvejes det at sammenlægge forudsætningsfagene International Business 

Methods og Internationalisation of the Firm på hhv. 5 ECTS og 10 ECTS til et samlet 

fag benævnt Internationalisation of the Firm på 15 ECTS, hvor der vil indgå en større 

skriftlig opgave om internationalisering som en del af fagets udprøvning. Uden den 

skriftlige opgave svarer faget til et 10 ECTS fag, som fortsat kan indgå i den obligato-

riske del af cand.merc.(jur.)-studiet med en anden udprøvning. 

 

International Financial Accounting I og II er obligatoriske fag på både FIB og Mana-

gement Accounting and Control, men det vil ikke være optimalt at lægge fagene 

sammen, dels fordi de emnemæssigt er forskellige (hhv. internationale regnskabs-

standarder og regnskabsanalyse), dels benyttes International Financial Accounting I 

som valgfag af især cand.oecon.-studerende, og International Financial Accounting 

II benyttes af mange cand.merc.aud.-studerende. Hertil kommer, at det pt. er en ud-

fordring at få lærerdækket regnskabsfag, hvilket vanskeliggøres yderligere, hvis de to 

5 ECTS fag sammenlægges, idet det er lettere at få eksterne undervisere til at tage et 5 

ECTS fag. 

 

Linjen i Logistics and Supply Chain Management overvejer at sammenlægge to 5 

ECTS-fag på 2. semester, men dette kan give affødte problemer for Business Intelli-

gence, der har det ene fag på 2. semester. Der er i den nuværende struktur 5 fag på 1. 

semester og 5 fag på 2. semester. 

 

Anders Grosen oplyste i øvrigt, at man i den nuværende struktur har lagt vægt på, at 

de studerende i løbet af de obligatoriske fag skal udprøves i en større opgave. 

 

På cand.merc.aud. er der blevet kigget på forskellige scenarier med dertilhørende 

fordele og ulemper. En generel ændring er, at Regnskab og Videregående Regnskab 

sammenlægges til Regnskabsregulering 10 ECTS på 1. semester. Derudover oprettes 

faget Regnskabsteori 5 ECTS på 2. semester. Denne løsning træder dog først i kraft 

fra optaget 2016, da det først er muligt at lærerdække faget fra foråret 2017. Vurde-

ringen er, at den nuværende struktur - dog med ændringerne i Regnskab og Videre-

gående Regnskab - er den mest hensigtsmæssige struktur, både fagligt og praktisk, 

selvom strukturen betyder, at der er 5 fag pr. semester. 
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På ITKO-studiet pågår der i øjeblikket en gennemgang af studieordningen med hen-

blik på en ændring af suppleringsprøver samt adgangsbegrænsning. 

 

 

Punkt 3: Dispensationssag vedr. praktik 

 
Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra de studerende. 

 

Med dagsordenen var udsendt udkast til afslag på ansøgning om at gennemføre prak-

tikophold forud for linjefagene på uddannelsens 2. semester. 

 

Fra studenterside blev der rejst spørgsmål ved, om det ikke bør overlades til den en-

kelte studerende at træffe afgørelse om, hvornår i studieforløbet et praktikophold 

placeres. 

 

Fra VIP- side blev det modsat tilkendegivet, at det er et væsentligt formål med prak-

tikken, at den studerende får mulighed for at afprøve teori på praksis, og at der ikke 

er tilstrækkeligt grundlag herfor ved udgangen af 1. semester.  

 

Det kunne efter en længere drøftelse konstateres, at der var tilslutning til, at fastholde 

den hidtidige ordning, hvorefter praktik først kan gennemføres efter, at der er brugt 

et forsøg i linjefagene på 2. semester. 

 

Studienævnet besluttede, at læringsmål for praktik ophold samt oplysning om prak-

tikperiode skrives ind i praktikkontrakten. 

 

Punkt 4: Fremdriftsreformens ikrafttræden 

Fremdriftsreformen trådte i kraft for nye bachelorstuderende pr. 1. september 2014 

og træder i kraft for eksisterende studerende og nye kandidatstuderende pr. 1. sep-

tember 2015, hvorfor alle studerende vil være omfattet af kravet om obligatorisk til-

melding til fag og prøver svarende til fuldt studieprogram fra efterårssemesteret 

2015. Det skal således sikres, at de studerende enten selv tilmelder sig 30 ECTS pr. 

semester eller at de bliver tilmeldt 30 ECTS pr. semester. 

 

Der var forud for mødet udsendt et udkast til håndtering af studerende, der ikke har 

fulgt det normerede studieforløb ved indgangen til fremdriftsreformen, hvorfor der 

skal besluttes en overgangsordning for disse studerende. Studienævnet nåede ikke at 

behandle dette, men vil behandle overgangsordninger på det konstituerende studie-

nævnsmøde i februar 2015.  

 

Det vil samtidig blive drøftet, hvilke konsekvenser orlov/barsel har for de studeren-

des studieforløb. 

 



 

 

    

Side 6/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

a) Valgfag for studerende, som ikke selv overholder tilmeldingskravet på 

30 ECTS pr. semester 

For så vidt angår de obligatoriske fag sker der automatisk tilmelding til både under-

visning og eksamen. I forhold til valgfag, foreslår formanden, at der for hver lin-

je/uddannelse udarbejdes en prioriteret liste med valgfag, som kan benyttes i de til-

fælde, hvor studerende ikke opfylder tilmeldingskravet, og administrationen derfor 

skal tilmelde dem fag svarende til 30 ECTS. Listen bør indeholde fag svarende til 40-

45 ECTS, da den skal tage højde for fag, der ikke bliver oprettet pga. for få tilmeldin-

ger. 

 

Der var stemning for formandens forslag. 

 

For at undgå sammenfald af timer og eksaminer sker planlægningen af undervisning 

og eksamen på cand.merc. med udgangspunkt i fagklynger, som består af fag inden 

for samme fagområde. Det bør sikres, at der er overensstemmelse mellem de priorite-

rede lister og fagklyngerne. 

 

Der var en kort drøftelse af, om den prioriterede liste samtidig udgør de fag, som lin-

jekoordinatoren vurderer, er relevante fag for den pågældende linje, hvorfor listerne 

eventuelt kan offentliggøres som en anbefaling til de studerende. Der var dog ikke 

stemning for dette, da en anbefaling af valgfagssammensætning bør ske ud fra den 

studerendes ønsker.  

 

De prioriterede lister vil blive indkaldt af administrationen og vil første gang blive 

benyttet for tilmelding til valgfag for efterårssemestret 2015, hvor tilmeldingsfristen 

er 10. maj 2015. Det vil gælde for bachelorstuderende på deres 5. semester og for 

cand.merc.-studerende på deres 3. semester. 

 

b) Praktik 

Formanden orienterede om, at der ikke er planer om at ændre praktikordningen på 

baggrund af kravet om tilmelding til 30 ECTS pr. semester i fremdriftsreformen, da 

det vurderedes, at man kan opfylde kravet dels ved at tage fag på summer university 

og dels ved at tage fag, hvor undervisningen finder sted i 1. eller 2 kvarter i efterårs-

semestret. 

 

c) Speciale 

Der har hidtil været 6 tilmeldingsfrister til specialet på cand.merc. og cand.merc.aud 

og 4 på ITKO. Med studiefremdriftsreformen skal det sikres, at de studerende tilmel-

des specialet på 30 ECTS senest, når de studerende påbegynder 4. semester af den 

normerede kandidatuddannelse.  

 

Formanden fremsatte et forslag gående på, at der fra september 2015 kun bliver en 

tilmeldingsfrist 1. februar med aflevering 1.juni og 1 måned til forsvar/bedømmelse, 

hvorved den studerende kan færdiggøre sit studie senest 30. juni. Dette medfører en 
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reduktion i skriveperioden på en måned, således at skriveperioden er 4 måneder. Det 

foreslås, at der i forbindelse med ændringen ikke sker ændringer i det maksimale til-

ladte antal sider eller i læringsmål. 

 

Studerende, som af forskellige grunde ikke følger det normerede forløb, kan efter an-

søgning få lov til at tilmelde specialet på ethvert tidspunkt, som giver mening i for-

hold til den studerendes studiefremdrift. 

 

Som overgangsordning bliver der også en tilmeldingsfrist 1. september 2015.  

 

Studienævnet var stemt for formandens forslag. Hjemmesiden vil hurtigst muligt bli-

ve tilrettet med de nye regler, så de studerende kan orientere sig herom. De stude-

rende bør yderligere vejledes om, at de skal gå i gang forberedelserne til specialet al-

lerede i løbet af 3. semester. 

 

Der var en kort drøftelse af udfordringen for de faglige miljøer angående, at alle spe-

cialer på normerede studieforløb skal bedømmes i juni samtidig med at der afholdes 

ordinær eksamen i fag på 2. semester. 

 

 

Punkt 5: Godkendelse af nye optagelseskrav på cand.merc. og 

cand.merc.aud. 

På forrige studienævnsmøde blev det besluttet at lempe adgangskravene for 

cand.merc. og cand.merc.aud., således at relevante bachelorer, som er dimitteret fra 

en uddannelsesinstitution med en struktur med 4 fag pr. semester, hvor hvert fag 

vægter 7,5 ECTS, kan opfylde kravene.  

 

Formanden havde modificeret det udkast, som blev omdelt på forrige studienævns-

møde. Det foreslås således at nedjustere det krævede antal ECTS fra 20 til 15 for 

”Driftsøkonomi” og ”Finansiering og regnskab” og fra 10 til 7,5 ECTS for ”Ledelses- 

og organisationsteori” og ”Marketing”. Kravet til ”Statistik og videnskabsmetode” og 

”Mikroøkonomi” er uændret. Dog ændres ”Statistik og Videnskabsmetode” til ”Kvan-

titativ/Kvalitativ Metode”, som selvfølgelig stadig inkluderer Statistik. 

 

De overskydende ECTS fra de nævnte fagområder akkumuleres i en opsamlingspulje, 

så der stadig er et samlet krav om 80 ECTS inden for de erhvervsøkonomiske fagom-

råder indeholdende metodefag. Dette vil således sikre det brede erhvervsøkonomiske 

fundament og vurderes ikke at ville svække det faglige niveau.  
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Studienævnet besluttede, at adgangskravene fra optaget 2015 ændres til nedenståen-

de: 

 

Fag Gældende fra 2015 

Kvantitativ og Kvalitativ Metode 15 ECTS 

Driftsøkonomi 15 ECTS 

Marketing 7,5 ECTS 

Finansiering og Regnskab 15 ECTS 

Ledelses- og Organisationsteori 7,5 ECTS 

Mikroøkonomi 5 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 15 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 80 ECTS 

 

 

Punkt 6: Høring af fakultetsledelsens forslag til beslutninger vedr. insti-

tutstruktur på BSS 

Høringssvar til fakultetsledelsens forslag til beslutninger vedr. institutstruktur på 

BSS som opfølgning på problemanalysen: 

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi ved Business and Social Sciences har på stu-

dienævnsmødet d. 4. december 2014 drøftet fakultetsledelsens forslag til beslutninger 

vedr. institutstruktur på BSS som opfølgning på problemanalysen og har følgende 

bemærkninger: 

 

Fagstudenævnet ønsker i forhold til forslaget om at nedsætte Study Programme Pa-

nels at støtte områdestudienævnets høringssvar i, at studielederen bør være formand 

for det Study Programme Panel, som skal koordinere studier hørende under den re-

spektive studieleder. 

 

Fagstudienævnet har allerede fastlagt en procedure for markante forandringer i ud-

dannelsesporteføljen, herunder igangsætning af nye uddannelsesinitiativer, se ved-

hæftede. Proceduren sikrer bl.a. koordinering af uddannelserne samt at de relevante 

parter høres, inden der træffes beslutning om ændringer i uddannelsesporteføljen. 

Denne procedure imødekommer således nogle af de udfordringer, som forslaget 

nævner angående uddannelser, hvor ansvaret herfor deles mellem to eller flere insti-

tutter.  
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Punkt 7: Diskussion: karakteranalyse, herunder af brug af karakterska-

laen 
Forud for mødet var udsendt  

- ”Karaktergennemsnit og fordeling 2013 for bacheloropgaver og specialer” 

samt ”Karaktergennemsnit og fordeling i 2013 for hele uddannelser” på BSS 

- Fag med dumpeprocenter over 50 % på HA/BSc og HA(jur.) 

- Karakteranalyse for HA, cand. merc. og ITKO for sommereksamen 2013 og 

2014 samt vintereksamen 2013 

 

Formanden gennemgik det udsendte materiale og henledte opmærksomheden på, at 

oversigten over dumpeprocenter er behæftet med visse mangler, da dumpeprocen-

terne er blevet udregnet med baggrund i karakterne 00 og 02. Der vil blive udsendt 

en ny oversigt sammen med referatet. Formanden tilkendegav under gennemgangen 

af karakteranalysen bl.a., at der fortsat er store forskelle i dumpeprocenter og karak-

tergennemsnit mellem fagene, men at forskellene synes at være reduceret med den 

øgede gennemsigtighed. 

 

Morten Rask påpegede, at der på visse linjer er et misforhold mellem karaktergen-

nemsnittene i de enkelte fag og specialet, og at man bør bede koordinatorerne om en 

forklaring herpå. 

 

 

Punkt 8: Orientering: evaluering af rusintro, herunder budget 

Forud for møde var udsendt ”Evaluering af Rusugen 2014”, ”Resultat Rusugen 2014”, 

”Masterintro 2014”, ”Master evaluering” samt ”Master regnskab”. 

 

Formanden gennemgik ”Evaluering af Rusugen 2014” og noterede sig, at der generelt 

set er stor tilfredshed med arrangementet. 

 

Formanden konstaterede endvidere, at institutintroduktionerne fungerer godt. An-

ders Grosen oplyste hertil, at han og Christian Waldstrøm har talt om, at den faglige 

introduktion muligvis med fordel kan placeres over en længere periode. 

 

Studentersiden efterlyste en nærmere forklaring på udgiften ”tab for manglende salg 

af Rusuge billetter” under ”øvrige omkostninger”. 

 

Det blev oplyst, at der har været rejs kritik af, at studenterorganisationerne ikke har 

tilstrækkelig adgang til at eksponere sig i forbindelse med rus- og masterintro. Chri-

stian Waldstrøm opfordrede til, at studenterfaglige indlæg i højere grad bliver knyttet 

til de faglige introduktioner.  
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Punkt 9: Studiemiljøundersøgelsen 2014 - tilbagemeldinger om feedback 

Punktet blev udskudt til et senere møde. 

Punkt 10: Beskæftigelsesundersøgelse 2013 

Forud for mødet var udsendt:  

Dimittendundersøgelser. Kandidater dimitteret ca. 5 år og 1 år før undersøgelsen. 

Kort over job og uddannelsesmæssige kompetencer på kandidatuddannelserne. 

Oversigt over jobmæssige kompetencer opnået gennem kandidatuddannelsen med 

angivelse af afvigelser fra AU gennemsnittet. 

 

Der var ingen kommentarer til det udsendte materiale, som eventuelt tages op til 

drøftelse på et senere møde. 

 

Punkt 11: Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Mødet sluttede kl. 12.15. 

 

 

Erik Strøjer Madsen                                                                            

Formand 

 

Janne Højris Olesen 

Charlotte Bak Svendsen  

Referent 

 


