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Godkendt 

Referat af møde i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn 
Tirsdag den 18. januar 2022 

Online: Fibigerstræde 2, lokale 21 (og Teams) 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

Sagsbehandler: 
Anne Fisker 
9940 79 56 
Email: afl@business.aau.dk 

Dato: 18-01-2022 
Sagsnr.: 2022-017-01919 

Deltagere: Kristian Nielsen, Ole Friis, Niels Sandalgaard, Mads-Frederik G. Klostergaard, Alpha Mbarushi-

mana 
Afbud: Frederik Lundtofte 
Øvrige deltagere: Jens Holmgren, Louise Kringelum, Kristina Velling Christensen, Larisa Nicoletta Falken-

berg, Nicolai T. Falkenberg, Mille Sofie Juul, Anne Fisker

Referat 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Bilag 1: Dagsorden 

Indstilling: Godkendt 

Velkommen til Mille, der er ny studievejleder sammen med Larisa og Nicolai 

Dagsorden: Godkendt 

Punkter til eventuelt: 

- Udlandsophold og fysisk/online eksamen cand.merc. 3. semester

- Tilføjelse af ekstra gruppemedlemmer efter indgåelse af specialekontrakt

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat 

Indstilling: Godkendt 

Referat: Godkendt 

Rettelser: 

- Enkelte rettelser/præciseringer til punkt 4 og 7.
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne lægger referatet på hjemmesiden efter mødet. 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Nyheder fra næstformanden: 

- Studerende efterspørger tidligere / mere kommunikation omkring den igangværende udvikling af ud-
dannelserne samt tilrettelæggelsen af undervisningsaktiviteterne og eksamen på semesteret. Dette er 
i tråd med den seneste kvantitative og kvalitative semesterevaluering.  

 

Nyheder fra formanden: 

- Der er på nuværende tidspunkt ingen brush-up kurser i engelsk (kun matematik). Studieledelsen ar-
bejder videre på et brush-up kursus i engelsk på AAUBS. 

- Der er blandt studerende tvivl omkring retningslinjerne for reeksaminer i februar med hensyn til online 
eller fysisk fremmøde givet de forskellige udmeldinger fra AAU og AAUBS. Reeksaminer bliver online 
efter DSUR’s seneste udmelding. Specialeeksamen er som udgangspunkt altid med fysisk fremmøde.  

- Indhold til hjemmesiden for gæstestuderende på de erhvervsøkonomiske uddannelser er udarbejdet. 
Hjemmesiden præsenteres for studienævn og studieledelse med hensyn til kommentarer, når den er 
klar.  

- Kontaktinformation til studievejledningen skal opdateres på hjemmesiden. Studievejledningen sender 
en opdatering af kontaktinformationen. 

- Anders Larsen indtræder i studienævnet med repræsentationsområdet revision fra d. 1. februar 2022 
efter godkendelse af dekanen. Der er ikke opstillet en kandidat blandt de studerende ved det seneste 
valg, og studienævnet må jf. valgreglerne ikke selv udpege et medlem.    

 

Nyheder fra studieledelsen: 

- Kommentarer fra studienævnet til semester- og fagbeskrivelser er sendt ud til de fagansvarlige. 

 

Nyheder fra studievejledning: 

- Studievejledningen er inde i en rolig periode og har derfor mulighed for at tage opgaver ind. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 

4. Status semester- og fagbeskrivelser 

Bilag 1: Se moodle 

Indstilling: Betinget godkendt 

Status på fagbeskrivelser: 
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Mangler og kommentarer til fagbeskrivelserne F22 for HA- og cand.merc.-uddannelserne (samt Forretnings-
innovation) er sendt til studieledelsen og fagansvarlige. Studienævnet har især forholdt sig til, om der er infor-
mation omkring forventet arbejdsindsats (ECTS/timer), indhold af de enkelte undervisningsaktiviteter samt lit-
teratur. Derudover om konfrontationstid er i overensstemmelse med normkataloget på AAUBS samt om læ-
ringsmål og endeligt eksamensformat er i overensstemmelse med studieordningen. 

 

Fagbeskrivelsen for specialer ligger for enkelte uddannelser under sekretariatet på moodle. Semesterbeskri-
velserne ligger også på moodle. En semesterbeskrivelse skal som minimum indeholde følgende: Oversigt over 
og beskrivelse af semesterets temaramme og forløb. Der er i semesterbeskrivelsen et link til de enkelte mo-
duler, så følgende fremgår (jf. kvalitetssikringen): 

- læringsmål – der kan evt linkes direkte til studieordningen 

- arbejdsbelastning i ECTS-point og omregnet til timer 

- eventuelle deltagerforudsætninger – der kan evt linkes direkte til studieordningen 

- modulaktiviteter, herunder modultype, undervisningssprog, fagindhold og litteratur for de enkelte un-
dervisningsgange 

- prøve- og bedømmelsesform 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991432_2.3.1-procedure-for-udvikling-og-tilrettel--ggelse-
af-uddannelsernes-semestre.pdf 
  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Semester- og fagbeskrivelser er godkendte, når de fremsendte rettelser er implementeret. 

Ansvarlig: Fagansvarlig 
Deadline: 15. januar (hurtigst muligt) 

5. Sagsbehandling 

Bilag 1: Sager 

Indstilling: Lukket punkt 

Lukket punkt (Sag 1 til Sag 8 behandlet) 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne sender afgørelserne ud efter mødet. 

6. Evaluering af studienævnsarbejdet 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Ændringer fremover? 

- Kristian udarbejder læsevejledning til bilag, hvis det er aktuelt ifm. sagsbehandling 

- Der oprettes en mappe på drevet til eftersendte dokumenter ifm. sagsbehandling 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991432_2.3.1-procedure-for-udvikling-og-tilrettel--ggelse-af-uddannelsernes-semestre.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991432_2.3.1-procedure-for-udvikling-og-tilrettel--ggelse-af-uddannelsernes-semestre.pdf
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- Der indkaldes til alle studienævnsmøder i 2022 (suppleanter indkaldes, hvor det er nødvendigt).  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne indkalder til alle møder i 2022 efter mødet. 

7. Eventuelt 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Punkter: 

 

Udlandsophold og fysisk/online-eksamen cand.merc. 3. semester 
Mange studerende har tidligere ansøgt om online eksamen, hvis de har været i udlandet ifm. virksomheds-
samarbejde på cand.merc. 3. semester. Eksempelvis hvis de har et ønske om at fortsætte virksomhedssam-
arbejdet i udlandet i specialet. De studerende vil derfor kun skulle hjem ifm. afholdelse af eksaminer mellem 
3. og 4. semester. Studienævnet behandler fortsat alle disse sager enkeltvist med udgangspunkt i begrundel-
sen for ansøgningen om omlægning til online eksamen samt de faglige hensyn, eksempelvis behovet for tilsyn, 
der er afhængigt af eksamensformatet.  

 

Tilføjelse af ekstra gruppemedlemmer efter indgåelse af specialekontrakt 
Kristina følger op med uddannelsesjura, om det er muligt at tilføre et ekstra gruppemedlem til en speciale-
gruppe efter, at specialekontrakten er indgået. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående 

8. Punkter til næste møde 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Punkter til næste møde: 

- Præsentation af cand.merc.aud-uddannelsen og handleplanen 

- Vurdering af ansøgere til cand.merc.aud.-uddannelsen 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne indkalder til alle møder i 2022 efter mødet. 
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