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Referat for studienævnsmødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

 
Tid: Torsdag d. 25. juni kl. 08:30-12:00 

Sted: Fibigerstræde 2, lokale 35 

Deltagere: Kristian Nielsen, Anne Fisker, Vivi Juul-Pedersen, Mohammad Rana, Niels Sandalgaard, Ole Friis, Mads-

Frederik Klostergaard, Louise Bay Jensen, Olivia Bøgebjerg Jensen, Anders Tvorup Bager, Liv Katja Vernersen, Chri-

stopher Søgaard Degenkolv. 

Afbud: Olivia Bøgebjerg Jensen, Mads-Frederik Klostergaard., Mohammad Rana. 

Dagsordenspunkter 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Punkter tilføjet eventuelt: 
Godkend ekstraordinær reeksamen i Marketing (ansøgning fra Jeanne) 
Godkend engelsk sprog/vejledning (ikke krav) i projektmodul på HA 5. og 6. semester 
Status på RUS-forløb E20 - hvad er rammerne fra studienævn og studieledelse? 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 
 
Nyheder fra Studienævnsformanden: 
- Opsummering på evaluering af undervisning E19, bilag B1-B2 
- Dimission: Brev, videohilsen SL, SNF, evt. koordinatorer og gave 
- Undervisning E20: 25% digitalt, holdopdeling, skiftes fysisk/online (endelig beslutning i august)  
- Møde aftagerpanel E20: Doodle for dato i september/marts, template til profil 
- SN-tur til Active Learning Spaces, bilag E1, vi besøger til næste SN-møde 
- Eftersend katalog over valgfag på cand.merc.-linjerne (nyt layout) 
 
Nyheder fra Næstformanden: 
- Ingen 
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4. Studienævnssager (4. eksamensforsøg og individuel studieplan) 
 
Lukket punkt 
 

5. Deadline Internationale studerende E20, bilag C1 
 
Foreslå d. 1. september som deadline for fysisk fremmøde 
Ved online løsninger tilpasses datoerne i august 
 

6. Kommentarer til AAU’s bæredygtighedspolitik, bilag D1 
 
Rigtig god men meget bred politik på hjemmesiden – inkludér konkrete eksempler på, hvordan den ud-
møntes i praksis? 
 
Vi forøger på HA og cand.merc. at inddrage bæredygtighed og FN’s verdensmål i PBL-undervisningen, 
projektarbejdet (herunder også megaprojekterne) samt semesterspecialiseringer (eks. Innovation and 
Societal Challenges), hvor det er relevant. 
 

7. Kommentarer til Semester- og fagbeskrivelser HA/Cand.merc. E20, se bilagsmappe 
 
Studentermedhjælper i SN tager noter og vender tilbage til koordinatorer 
 

8. Kommentarer til eksaminator- og censorrapporter, bilag A1-A2 
 
Kommentarer til censorrapporter: 
Vigtigste bemærkning af relevans for det Erhvervsøkonomiske Studienævn: Det er vigtigt, at voteringen 
tager udgangspunkt i målbeskrivelsen/læringsmålene og karakterbekendtgørelsen. Fremadrettet er læ-
ringsmålene i de nye studieordninger (fra 1. september 2020 HA og alle cand.merc.-linjer) gjort tydeli-
gere og fremgår direkte i fagbeskrivelserne. Derudover gøres der opmærksom på reglerne vedrørende 
votering (samt kravene til notater, der altid kan kræves udleveret af studerende selv uden en klagesag) 
i en ny guide til alle undervisere. 
 
Kommentarer til eksaminatorrapporter: 
Ingen bemærkninger af relevans for det Erhvervsøkonomiske Studienævn. 
 

9. Eventuelt 
Ekstraordinær reeksamen i Marketing er godkendt 
 
Engelsk sprog/vejledning i projektmodul på HA 5. og 6. semester er godkendt, hvis der altid kan vælges 
dansk sprog/vejledning. Studienævnet nævner også dette som en mulighed på projektarbejdet på de 
enkelte cand.merc.-linjer. 
 
RUS-forløb E20: Aktiviteter med overnatning og pubcrawl/alkohol arrangeres ikke af RUS-koordinatorer 
som formelle AAUBS introaktiviteter, da det ikke er i overensstemmelse med de formelle rammer fast-
sat af AAU, som følge af corona-situationen. Studienævn, studieleder og institutleder er enige omkring 
dette.  
 
 

10. Planlægning af næste møder 
August – Kristian sender doodle ud 
 
God sommerferie! 
 

 


