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1) Meddelelser 

 

2) Godkendelse af ny cand.merc.-linje i Chinese Business  

 

3) Drøftelse af studienævnets sagsbehandling af merit- og dispensa-

tionsansøgninger 

 

4) Godkendelse af suppleringsforløb – Financial Controller 

 

5) Brug af computer ved skriftlige stedprøver. Krav til skærmstørrel-

se samt anvendelse af iPads 

 

6) Drøftelse af programmet for Rusugen 2013 

 

7) Studieteknikdag for HA-studerende 

 

8) Mentorordning for HA-studerende 

 

9) Diskussion af retningslinjer for reference- og citatteknik ved ek-

samen 

 

10) Eventuelt 
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Til stede 

Lektor Erik Strøjer Madsen  

Lektor Morten Rask 

Lektor Per Madsen 

Lektor Christian Waldstrøm 

Lektor/uddannelsesleder Inger Mørch Hauge, AU Herning 

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen 

HA-studerende Morten Schottmann Svendsen 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen 

HA-studerende Maren Birkeland 

 

Fraværende med afbud 

Lektor Jens Holmgren 

Adjunkt Andes Nørgaard Laursen 

 

Desuden deltog 

Michael Udby Mejlgaard, Information og vejledning 

Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Janne Højriis Olesen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Susanne Bunk, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Punkt 1: Meddelelser 

 

Undervisningsevaluering efterår 2012 

Formanden omdelte og gennemgik oversigt over resultaterne af undervisningsevalue-

ringen for efterårssemestret 2012. Formanden oplyste, at der ved vurdering af under-

visningens kvalitet fokuseres på det samlede udbytte af et fag. Ved et samlet udbytte 

på under 2,5 tager formanden kontakt til instituttet for at få en forklaring på det util-

fredsstillende udbytte samt en beskrivelse af, hvad instituttet agter at gøre. I efteråret 

2012 var der to fag, der havde et samlet udbytte på under 2,5.  

 

Under den efterfølgende drøftelse blev der givet udtryk for, at evalueringsresultaterne 

skal udsendes tidligere og i forbedret form, hvilket vil blive tilstræbt i det kommende 

semester. 

 

Fra studenterrepræsentanternes side blev det tilkendegivet, at studienævnet med 

fordel også kunne se på evalueringen af underviserne og ikke som nu blot på det sam-

lede udbytte af fagene. Dertil oplyste formanden, at det er studienævnets primære 

opgave at sikre kvaliteten af fagindholdet, og at personaleansvaret ligger på institut-

terne.  

Punkt 2: Godkendelse af ny cand.merc.-linje i Chinese Business 

Formanden introducerede forslaget til en ny cand.merc. linje i Chinese Business. For-
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slaget havde været til foreløbig behandling i studienævnet i juni 2012, hvor Jakob Ar-

noldi, som er initiativtager til linjen, redegjorde for forslaget.  

På mødet i juni 2012 blev det besluttet, at studienævnet ville se på forslaget igen, når 

det var blevet undersøgt, hvorvidt der findes et fagligt forskningsmiljø for linjen, 

hvorvidt der eksisterer et jobmarked for de nye kandidater samt hvor stor interessen 

blandt de studerende er for den nye linje. 

 

Formanden oplyste, at linjen i vidt omfang er sammensat af allerede eksisterende fag 

og at der dermed allerede eksisterer et fagligt forskningsmiljø for linjen.  

 

Spørgsmålet om kandidaternes muligheder på jobmarkedet var til drøftelse på afta-

gerpanelmødet, der blev afholdt den 7. juni 2013. Formanden redegjorde for nogle af 

de synspunkter, der var blevet fremført på aftagerpanelmødet og omdelte samtidig et 

foreløbigt referat fra mødet. (Se bilag 1.) Morten Rask oplyste i den forbindelse, at 

han var orienteret om, at der kun var afsat kort tid på aftagerpanelmødet til at disku-

tere den nye linje samt at noget af denne tid blev brugt til at omtale andre BSS-

uddannelser, hvilket også fremgik af det på mødet omdelte referat fra aftagerpanel-

mødet. Morten Rask fandt dette kritisabelt. 

 

Formanden oplyste videre, at spørgsmålet vedr. interessen blandt de studerende for 

linjen var blevet belyst i en af Jakob Arnoldi for nyligt gennemført spørgeskemaun-

dersøgelse blandt HA-studerende på BSS. Spørgeskemaundersøgelsen var blevet fo-

retaget blandt ca. 450 studerende og havde opnået en svarprocent på ca. 25%. Ud af 

de 111 studerende, der havde besvaret skemaet, var der 11 studerende, der svarede, at 

de ville have valgt den nye linje i Chinese Business frem for deres nuværende valg af 

kandidatuddannelse. 

 

Under studienævnets efterfølgende drøftelse tilkendegav studenterrepræsentanterne, 

at de mente, at den nye linje ville indføre en ny dimension i uddannelsesporteføljen. 

Mens de eksisterende cand.merc.-linjer fokuserer på at opnå et højt niveau inden for 

et fagspecifikt emne, er den nye linje med sin tværfaglighed i højere grad en form for 

områdestudie af Kina. Oprettelsen af den nye linje kunne dermed på sigt medføre op-

rettelse af en række nye cand.merc.-linjer med speciale inden for forskellige geografi-

ske områder. Der blev stillet spørgsmål ved, om der mangler en strategi for, hvordan 

uddannelsesporteføljen skal udvides. 

 

Studenterrepræsentanterne fremførte endvidere det synspunkt, at de studerende al-

lerede nu har mulighed for at specialisere sig inden for et bestemt område gennem 

valgfag og praktikophold. Som et alternativ til at indføre nye linjer kunne man over-

veje at udvide udbuddet af valgfag og evt. hjælpe nye valgfag i gang med en fred-

ningsperiode. 
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Morten Rask udtalte, at konkurrerende uddannelsesinstitutioner udbyder uddannel-

ser med stor tværfaglighed og at BSS vil tabe studerende til disse institutioner, hvis 

den nuværende uddannelsesportefølje ikke udvides med i første omgang den nye linje 

i Chinese Business. 

 

Morten Rask tilkendegav yderligere, at han var enig med studenterrepræsentanterne 

i, at studienævnet fremadrettet skal arbejde på at udvikle en strategi for udvidelse af 

uddannelsesporteføljen samt procedurer for, hvordan man håndterer forslag til nye 

uddannelser. Der bør herunder opstilles en politik for, i hvilket omfang aftagerpane-

let skal inddrages.  

 

Drøftelsen blev afsluttet med en afstemning blandt studienævnets medlemmer. Der 

var ikke flertal for at indføre den nye cand.merc.-linje i Chinese Business. 

 

Punkt 3: Drøftelse af studienævnets sagsbehandling af merit- og dispen-

sationsansøgninger 

På sidste studienævnsmøde blev der fra studenterrepræsentanternes side udtrykt øn-

ske om, at den på studieportalen annoncerede sagsbehandlingstid for forhåndsgod-

kendelser nedsættes.  

 

Sagsbehandler Ida Ravn Eriksen oplyste, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 

for forhåndsgodkendelser behandlet i 2012 var henholdsvis 3,6 og 4,6 uger for bache-

lor- og kandidatstuderende og at det er yderst sjældent, at sagsbehandlingstiden når 

op på de annoncerede 12 uger. Den på studieportalen annoncerede sagsbehandlings-

tid er nu nedsat til 8 uger. 

 

Punkt 4: Godkendelse af suppleringsforløb – Financial Controller 

Med dagsordenen var udsendt notat af 6. juni 2013 med forslag til fritagelser på den 

erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse for studerende med en erhvervsakademi-

uddannelse som Financial Controller. 

 

Per Madsen gennemgik forslaget og oplyste, at Erhvervsakademi Aarhus introduce-

rede den nye erhvervsakademiuddannelse som Financial Controller den 1. september 

2012. Forslaget følger de af studienævnet i marts 2013 godkendte ordninger for mar-

kedsførings- og finansøkonomer og forudsætter, at de studerende på erhvervsakade-

miet har gennemført faget ”Dataanalyse” som valgfag. 

 

Studienævnet godkendte forslag til ”suppleringsordning” for Financial Controller, der 

træder i kraft 1. september 2014. 

 

Punkt 5: Brug af computer ved skriftlige stedprøver. Krav til skærmstør-

relse samt anvendelse af iPads 

Punktet var sat på dagsordenen efter forslag fra Christian Waldstrøm, som fandt, at 

der var behov for en afdækning af de problemer, der kan være forbundet med afvik-
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ling af skriftlige stedprøver, herunder spørgsmål om snyd samt anvendelse af hjæl-

pemidler.  

 

Efter en kort drøftelse foreslog Christian Waldstrøm, at han sammen med Morten 

Gadgaard Nielsen forsøger at afdække de problemer, der måtte være mht. afvikling af 

skriftlige stedprøver herunder: 

 

 behov for eventuelle præciseringer af hvilke elektroniske hjælpemidler der må 

benyttes herunder iPhones, iPads m.m. 

 afklaring af om bedømmere må udveksle oplysninger om den enkelte eksami-

nand med bedømmere af andre prøver for at begrænse snyd. 

 

Studienævnet tilsluttede sig Christian Waldstrøms forslag.  

 

Punkt 6: Drøftelse af programmet for rusugen 

Formanden omdelte og gennemgik ”Information om Studenterlaugets afholdelse af 

rusugen 2013 på Business and Social Sciences”. Fra studenterside blev der udtrykt til-

fredshed med programmet, idet man dog samtidig gav udtryk for, at deltagerbetalin-

gen er høj også set i forhold til deltagerbetalingen ved andre rusarrangementer. Set i 

lyset af det overskud Studenterlauget må antages at have i forbindelse med flere af 

rusugens arrangementer, fandt man, at der burde være grundlag for at nedsætte del-

tagerbetalingen. 

 

Formanden tilkendegav, at han ved flere lejligheder havde påpeget problemet med 

den høje deltagerbetaling over for Studenterlauget.  

 

Punkt 7: Studieteknikdag for HA-studerende 

Formanden omdelte og gennemgik henvendelse om ”Faglig læringsdag om studie-

teknik, læring og pædagogiske valg” af 12. juni 2013 fra Torben K Jensen, Center for 

Undervisning og Læring (CUL). CUL har gennem 3 år afholdt en læringsdag for stu-

derende på 1. år på statskundskab og i 2012 også for studerende på økonomi, jura og 

erhvervsjura og tilbyder nu at bistå institutter og studienævn med en læringsdag på 

de erhvervsøkonomiske bachelorstudier. 

 

Studienævnet så positivt på afholdelse af en læringsdag for 1. års-studerende på ba-

cheloruddannelsen. Det blev påpeget, at der ved eventuel aflysning af undervisning 

skal tilbydes erstatningstimer, ligesom programmet for læringsdagen skal tilpasses 

undervisningen på de erhvervsøkonomiske bachelorstudier. 

 

For så vidt angik programpunktet om de pædagogiske valg bag fagene blev det tilken-

degivet, at det er underviserens opgave at orientere herom allerede ved undervisnin-

gens start.  
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Formanden undersøger, om det er muligt at indlægge en læringsdag i november 2013 

på de erhvervsøkonomiske bachelorstudier.  

 

 

Punkt 8: Mentorordning for HA-studerende 

Formanden omdelte Studenterlaugets ”Mentor-pjece” med en beskrivelse af samt 

budget for mentorordning 2013. I overensstemmelse med budgettet har studienæv-

net søgt dekanatet om 195.000 kr. af studiemiljømidlerne til videreførelse af mentor-

ordningen i 2013/2014. Dekanatet har bevilget 165.000, og Studenterlauget er blevet 

anmodet om at fremsende et revideret budget.  

 

Punkt 9: Diskussion af retningslinjer for reference- og citatteknik ved ek-

samen 

Punktet var sat på dagsordenen af Christian Waldstrøm, der oplyste, at der blandt 

studerende er en vis usikkerhed om, hvilke krav der stilles til angivelse af referencer i 

eksamensbesvarelser ved skriftlige stedprøver. I visse fag stilles der eksempelvis krav 

om, at der i eksamensbesvarelser i alle tilfælde skal angives referencer, mens der i 

andre fag alene stilles krav om at angive referencer, hvor der refereres til materiale 

uden for pensum.  

 

Da manglende angivelse af referencer kan udløse indberetning af eksamenssnyd, 

fandt Christian Waldstrøm og studenterrepræsentanterne det nødvendigt, at der op-

stilles retningslinjer for reference- og citatteknik ved eksamen. Christian Waldstrøm 

og Morten Gadgaard Nielsen vil se på problemet i forbindelse med afdækning af de 

problemer, der måtte være mht. afvikling af skriftlige stedprøver. 

 

Punkt 10: Eventuelt 

 

a. Næste studienævnsmøde: På studienævnets møde i maj blev det besluttet at 

invitere kommunikationsafdelingen til studienævnets møde i juni ”med hen-

blik på en afklaring af, hvordan man kan imødekomme de studerendes ønsker 

til ”branding” af vores uddannelser evt. også i form af officielle dokumenter, 

som de studerende kan udskrive og vedlægge deres ansøgninger”. Kommuni-

kationsafdelingen kunne desværre ikke deltage i dette møde. Punktet sættes 

på dagsordenen for studienævnets møde efter sommerferien. 

 

Morten Rask ønskede en drøftelse af politik og procedurer for igangsætning af 

nye uddannelsesinitiativer, hvilket også sættes på dagsordenen. 

 

b. På forespørgsel tilkendegav formanden, at eventuelle klager over censorer 

kan sendes til censornæstformanden. 

 

c. Der blev opfordret til, at mødemateriale - om muligt - udsendes før mødet. 

 



 

 

    

Side 7/7 

 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Indsigelsesfristen er 4 uger fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-
tragtet som godkendt.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Erik Strøjer Madsen  
Formand for studienævnet  

 

 

(Referenter: Susanne Bunk og Janne Højriis Olesen) 
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Aftagerpanelet for Erhvervsøkonomi  (Bilag 1)

Referat af møde i Aftagerpanelet for Erhvervsøkonomi ved School of 

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 

Tid: Fredag den 7. juni 2013 kl. 13.00 til 15.00 

Sted: lokale K101, bygning 2630, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V 

 

Dagsorden 

 

1) Velkomst 

v/ studieleder Erik Strøjer Madsen 

 

2)  Orientering om den erhvervsøkonomiske bachelor- (HA) og kan-

didatuddannelse (cand.merc.) 

v/ studieleder Erik Strøjer Madsen 

 

3) Drøftelse af adgangskravene til cand.merc.-uddannelsen med ud-

gangspunkt i regeringens forslag til ændring af universitetsloven 

 

4) Drøftelse af ny cand.merc.-linje - MSc in Chinese Business 

 

5) Eventuelt 

 

 

Medlemmer af Aftagerpanelet 

Michael Andersen, Kapitalforvaltningsdirektør, Sydbank 

Poul Due, Financial Manager, Im. Stiholt A/S 

Kenneth Linnebjerg, Adm. direktør, Reelight Aps 

Carsten Kusk, Director, Supply Chain Management, Terma A/S 

Poul Runge Nielsen, Head of Unit, European Parliament 

Troels Wendelbo, Senior Director, Executive HR at LEGO Group 

Niels Erik Jakobsen, Bankdirektør, Jyske Bank 

Flemming Adamsen, Statsaut. Revisor 

Finn Lund Andersen, HR og kommunikationsdirektør  

Christian Weise, European Commission 
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Andre deltagere 

Erik Strøjer Madsen, Studieleder og Studienævnsformand for Erhvervsøkonomi 

Allan Würtz, Institutleder, Institut for Økonomi 

Kristina Risom Jespersen, PhD & Faculty Head of Education, Institut for Økonomi 

Karen Brunsø, Institutleder, Institut for Marketing og Organisation 

Lektor Inger Mørch Hauge, Uddannelsesleder AU Herning 

Lektor Morten Rask, Medlem af Studienævnet 

Lektor Per Madsen, Medlem af Studienævnet 

Lektor Jens Holmgren, Medlem af Studienævnet 

Lektor Christian Waldstøm, Medlem af Studienævnet 

Cand.merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen, Næstformand i Studienævnet 

BSc(B)-studerende Philip Bjerre Andersen, Medlem af Studienævnet 

HA-studerende Morten Schottmann Svendsen, Medlem af Studienævnet 

HA-studerende Maren Birkeland, Medlem af Studienævnet 

Professor Jakob Arnoldi, Institut for Marketing og Organisation 

 

Fraværende 

Allan Würtz, Institutleder, Institut for Økonomi 

Troels Wendelbo, Senior Director, Executive HR at LEGO Group 

Niels Erik Jakobsen, Bankdirektør, Jyske Bank 

Flemming Adamsen, Statsaut. Revisor 

Finn Lund Andersen, HR og kommunikationsdirektør  

Christian Weise, European Commission 

Lektor Morten Rask, Medlem af Studienævnet 

Lektor Per Madsen, Medlem af Studienævnet 

Lektor Jens Holmgren, Medlem af Studienævnet 

Adjunkt Andes Nørgaard Laursen, Medlem af Studienævnet 

HA-studerende Maren Birkeland, Medlem af Studienævnet 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1: Velkomst 

Studieleder Erik Strøjer Madsen (ESM) indledte mødet med at byde velkommen til 

det første møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, som dækker både HA og 

cand.merc.-uddannelserne. ESM oplyste, at det er fastsat i Universitetsloven, at der 

skal nedsættes aftagerpaneler for alle uddannelser. Aftagerpanelerne skal gennem 

rådgivning af studienævn og institutter være med til at sikre kvalitet og relevans af 

uddannelserne. 

 

Der var herefter en kort præsentationsrunde. 
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Punkt 2: Orientering om den erhvervsøkonomiske bachelor- (HA) og 

kandidatuddannelse (cand.merc.) 

ESM orienterede om nedenstående: 

 

 Størrelserne på uddannelserne på School of Business and Social Sciences 

(BSS): De erhvervsøkonomiske uddannelser er de største uddannelser på BSS 

med en samlet indtægt fra STÅ midler på 127 millioner i 2012. Fra 2000 til 

2011 har der været et stigende optag på både HA og cand.merc. 

 

 Beskæftigelsesundersøgelse: Hvert år bliver der gennemført en beskæftigel-

sesundersøgelse blandt kandidater, der her været færdige i henholdsvis et og 

fem år. Beskæftigelsesundersøgelsen fra 2012 viser, at de erhvervsøkonomi-

ske studerende klarer sig godt på arbejdsmarkedet sammenlignet med de øv-

rige BSS uddannelser. De erhvervsøkonomiske studerende har lav ledighed, 

høj andel med fuldtidsjob, høj indkomst og høj korrelation mellem de opnåe-

de kompetencer i uddannelsen og de efterspurgte jobkompetencer. I løbet af 

de først fem år på jobmarkedet oplever kandidaterne en gennemsnitlig løn-

stigning på 40%. 

 

Kandidaterne er primært beskæftiget inden for finans- og forsikringsbran-

chen (20%), konsulent- og rådgivningsbranchen (18%) samt industri (20%). 

 

 Strukturen på HA og cand.merc.-studierne: HA-uddannelsen omfatter i alt ni 

toninger – seks danske og tre engelske, mens cand.merc.-uddannelsen omfat-

ter 13 engelske linjer samt cand.merc.aud.-uddannelsen. På kandidatuddan-

nelserne er der mulighed for en høj grad af specialisering.  

 

På forespørgsel oplyste ESM, at der på HA er et frafald på omkring 35%, hvilket ikke 

er større end på andre bachelorstudier. ESM oplyste, at der bag forslaget til ændring 

af Universitetsloven også ligger et ønske om at reducere frafaldet. ESM oplyste i øv-

rigt, at der påtænkes gennemført en undersøgelse af sammenhængen mellem fra-

faldsprocenter og de forudsætninger, de studerende optages med. 

 

 

Punkt 3: Drøftelse af adgangskravene til cand.merc.-uddannelsen med 

udgangspunkt i regeringens forslag til ændring af universitetsloven 

ESM introducerede det forud for mødet udsendte forslag til lov om ændring af 

Universitetsloven.  

 

Regeringens forslag til ny universitetslov har som hovedformål at øge studieeffektivi-

teten samt øge fleksibiliteten ved studieskift. Baggrunden for ønsket om øget fleksibi-

litet er især at give de nye professionsbacheloruddannelser, der ikke har en kandidat-

overbygning, adgang til universiteternes kandidatuddannelser. 
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Samtidigt bliver mulighederne for at kræve supplerende studieaktiviteter før påbe-

gyndelse af kandidatuddannelsen reduceret. Dels med krav om, at supplerende stu-

dieaktiviteter ikke må virke studieforlængende og ikke må overstige 15 ECTS, dels ved 

at de supplerende studieaktiviteter skal afvikles i begyndelsen af kandidatstudiet og 

ikke udløser STÅ. Mulighederne for at opkvalificere professionsbachelorerne vil såle-

des være begrænsede. 

 

ESM ønskede at drøfte konsekvenserne af lovforslaget med aftagerpanelet og bl.a. hø-

re aftagerpanelets holdning til en evt. lempelse af adgangskravene og hvor stor vægt 

erhvervslivet lægger på, at kandidaterne har en HA-uddannelse og dermed en bred 

erhvervsøkonomisk ballast.  

 

Et medlem af aftagerpanelet udtalte indledningsvis, at en svækkelse af kravet om en 

bred erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, som adgang til cand.merc., vil ændre 

erhvervslivets opfattelse af uddannelsen. Erhvervslivet vil i højere grad komme til at 

betragte cand.merc.-uddannelsen som en slags masteruddannelse, hvor man i en an-

sættelsessituation vil være tvunget til at kigge nøje på, hvilken baggrund kandidater-

ne har ud over cand.merc.-uddannelsen.  

 

Et medlem fra aftagerpanelet fremsatte det synspunkt, at han gennem sit virke som 

censor havde bemærket, at det faglige niveau på cand.merc. generelt har været fal-

dende gennem de sidste år. Han opfordrede til, at man er påpasselig med, at der ikke 

sker et yderligere skred i kvaliteten. Det der differentierer cand.merc.-uddannelsen 

fra de mange nye uddannelser er i høj grad uddannelsens ”brand” og han opfordrede 

til at begrænse antallet af studerede og holde fast i den snævre kerne af studerende, 

som kan opnå et højt fagligt niveau. 

 

Der var i aftagerpanelet bred enighed om vigtigheden i at værne om cand.merc.-

uddannelsens gode ”brand” og undgå, at der sker en forringelse af de faglige kvalifi-

kationer, som de færdige kandidater kommer ud på arbejdsmarkedet med. Aftager-

panelet stillede forslag om, at man i stedet for at lempe adgangskravene kunne gøre 

det til de studerendes eget ansvar at opkvalificere sig, således at de opfylder adgangs-

kravene. Alternativt kunne man også ved hjælp af stopprøver på første semester fra-

sortere studerende uden de rigtige kvalifikationer, der ellers ville være med til at 

trække niveauet på uddannelsen ned.  

 

ESM oplyste, at brugen af stopprøver i mange år ikke har været tilladt, men at rege-

ringens lovforslag nu gør det muligt at indføre såkaldte studieaktivitetsprøver på før-

ste semester. Ministeriet ønsker med disse prøver at udskille studerende, der ikke er 

berettigede til SU.  

 

Afslutningsvis blev muligheden for at oprette en ny masteruddannelse til professi-

onsbachelorer drøftet.  Ved at udskille professionsbachelorerne i en separat uddan-
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nelse kunne man bevare homogeniteten af de optagne studerende på cand.merc.-

uddannelsen og dermed bevare uddannelsens ”brand”.  

 

 

Punkt 4: Drøftelse af ny cand.merc.-linje - MSc in Chinese Business 

ESM gennemgik det forud for mødet udsendte forslag til den nye linje i Chinese 

Business. Linjen, der blev præsenteret for studienævnet i 2012, fokuserer på økono-

miske, politiske og kulturelle forhold i Kina. ESM tilkendegav, at han bl.a. ønskede at 

drøfte kandidaternes muligheder på jobmarkedet med aftagerpanelet. 

 

Jakob Arnoldi, som er initiativtager til forslaget, supplerede ESM´s gennemgang med 

oplysning om, at man på Institut for Marketing og Organisation har mærket en inte-

resse blandt de studerende for området. Jacob Arnoldi oplyste endvidere, at linjen 

kan etableres uden de store omkostninger, da den i vidt omfang er sammensat af alle-

rede eksisterende fag 

 

Under den efterfølgende drøftelse blev det fra aftagerpanelets side tilkendegivet, at 

det umiddelbart kan være vanskeligt at se, hvordan linjen med den høje grad af tvær-

faglighed kan leve op til de krav, der stilles til det faglige niveau i en kandidatuddan-

nelse. Det blev endvidere nævnt, at linjen, i lyset af linjebetegnelsen, måske omfatter 

for få kinesiske ”elementer”. 

 

Jakob Arnoldi svarede, at linjens tværfaglighed netop er en styrke, idet formålet med 

linjen er at give kandidaterne kompetencerne til at kunne agere i det kinesiske sam-

fund i bred forstand. Dette forudsætter, at kandidaterne, ud over indsigt i økonomi, i 

ligeså høj grad har indsigt i Kinas politik, historie og kultur.  

 

Aftagerpanelet spurgte ind til, om etableringen af den nye linje vil resultere i en ”kan-

nibalisering” af de andre linjer. Hertil oplyste Jakob Arnoldi, at en for nyligt udført 

spørgeskemaundersøgelse viste, at linjen også vil tiltrække nye studerende. Aftager-

panelet tilkendegav, at det kinesiske marked som sådan er meget relevant, og at der 

kunne være et behov for kandidaterne i virksomheder med stor samhandel med Kina. 

Aftagerpanelet stillede dog samtidig spørgsmål ved, hvilke jobfunktioner kandidater-

ne kan udfylde, hvis de ikke får job i en af disse virksomheder. Ville en linje i ”Emer-

ging markets” i virkeligheden være mere relevant og stille kandidaterne bedre? 

 

Kristina Risom nævnte, at kandidaterne fra den nye linje har andre konkurrenter i 

uddannelsessystemet. Dels er der de asiatiske studerende på de engelsksprogede ba-

chelor- og cand.merc.-linjer. Dertil kommer cand.soc.-kandidater med en kombineret 

uddannelse inden for kinesiske studier, sprog og erhvervsøkonomi.  

 

Aftagerpanelet udtalte afslutningsvis, at det er meget vigtigt, at man sørger for, at af-

tagerne forstår, hvilke kompetencer de nye kandidater har, og hvad disse kandidater 
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kan bruges til i danske virksomheder. Konsulater, ambassader og Udenrigsministeri-

et blev nævnt som meget relevante alternativer til det private arbejdsmarked. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Strøjer Madsen 

Studieleder og formand for studienævnet 

 

 

(Referent: Susanne Bunk) 




