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Velling Christensen, Anne Fisker 
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Referat 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Indstilling: Godkendt 

Dagsorden: Godkendt 

 

Punkter til eventuelt: 

- Eksaminer E21 i lyset af corona 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se punktet eventuelt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat 

Indstilling: Godkendt 

Referat: Godkendt 

 

Ændringer: 
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- Formuleringen under punkt 5 ”På bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er videnskabsteori og 
videnskabelig metode en integreret del af undervisningen og fremtræder specielt i følgende modu-
ler:” ændres til ”På bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er videnskabsteori og videnskabelig 
metode en integreret del af undervisningen og fremtræder i særlig grad i følgende moduler:”. Dette 
ansøges ændret i studieordningen. 

-   

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne lægger referatet på hjemmesiden efter mødet. Kristian søger uddannelsesjura om ændringen. 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Nyheder fra næstformanden: 

- Ingen 

 

Nyheder fra formanden: 

- Ny studievejleder ansat fra d. 15. december, så der er tre studievejledere også fremover 

- Optagelseskravene til cand.merc.aud.-uddannelsen vendes først i SN efter februar, hvor aud.-med-
lemmer er repræsenteret (1 VIP og 1 studerende) 

 

Nyheder fra studievejledning: 

- Der efterspørges et brush-up kursus til studerende i engelsk (de er blevet tilbudt et brush-up kursus i 
tysk). Kristian undersøger muligheden nærmere.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående 

4. Behandling af datapakke og handlingsplan 

Bilag 1: Bilag A 

Indstilling: Godkendt 

Datapakke Erhvervsøkonomi: 

 

I forbindelse med røde tal for HA-uddannelsen blev følgende diskuteret: 

- Der er ingen røde tal for HA-uddannelsen. Dermed er der ikke længere problemer med konfrontati-
onstid (undervisnings- og vejledningstimer) og forskningsdækning (VIP/DVIP-ratio), hvilket antages at 
skyldes henholdsvis indføring af normkataloget samt rekruttering, overførsel af undervisere fra EBA-
uddannelsen og tidsregistreringssystemet (insight). 
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Opfølgning: 

- Se kort status på handlingsplan for HA-uddannelsen nedenfor 

 

I forbindelse med røde tal for cand.merc.-uddannelserne blev følgende diskuteret: 

- Der er røde tal for frafald 1. studieår for uddannelserne Finansiering, International Business og Øko-
nomistyring og gule tal for Marketing. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette dækker over frafald på 2 
og 5 personer på disse uddannelser. Hvis frafaldet skyldes forkert studievalg, så kan den øgede mar-
kedsføring af de enkelte cand.merc.-linjer af The Nest måske afhjælpe ”problemet”, da markedsførin-
gen på de sociale medier kommer til at inkludere mere information om uddannelsernes indhold fra 
både studerende, undervisere og aftagere gennem eksempelvis videoer. Derudover blev diskuteret, 
at frafaldet kan skyldes manglende motivation hos de studerende som følge af corona-situationen med 
manglende fysisk undervisning og sociale aktiviteter på studiet. Begge dele skal derfor prioriteres højt, 
når det er muligt. Sidst blev overgangen fra HA-studiet til cand.merc. nævnt som en mulig faktor, hvis 
de studerende mærker, at det faglige niveau stiger markant fra eksempelvis HA til cand.merc. Finance 
eller Økonomistyring. Det er der dog taget højde for i både 2020- og 2022-studieordningen for HA.  

- Derudover er der røde tal for frafald normeret studietid + 1 år for uddannelserne forretningsinnovation, 
International Business og Marketing. Det vil være interessant at undersøge nærmere, hvem der falder 
fra. Frafald opdelt på studerende med en bacheloruddannelse fra AAU (eller andre danske institutio-
ner) ift. fra udlandet kan måske belyse problemet nærmere. I den forbindelse at det relevant at nævne, 
at både optagelsesprocessen er ændret ift. ansøgere uden retskrav på optagelse (med vurdering af 
ansøgere i to runder) og det projektorienterede forløb sammen med en virksomhed på 3. semester 
følges sammen med øvrige studieaktiviteter på semesteret. Begge dele antages at kan hjælpe med 
øget fastholdelse. 

- Der er røde tal for overskridelse af studietid for både Innovation Management (IM) og Innovation og 
Entrepreneurship (MIKE) linjen. Problemet kan skyldes at både det projektorienterede forløb sammen 
med en virksomhed på 3. semester og specialet trækker ud. Den nye struktur med et mindre projekt-
orienteret forløb (max 20 ECTS) og en fast specialekontrakt forventes at løse problemet. MIKE-ud-
dannelsen er lukket, mens undervisningen på IM afholdes i Kina i et samarbejde med øvrige universi-
teter. 

- Der er røde tal for både planlagte undervisningstimer og ledighed 4.-7. kvartal for den nye uddannelse 
forretningsinnovation (cand.tech.), da er overtaget fra et andet institut. Uddannelsen kommer dog til 
at følge normkataloget på AAUBS for undervisningsaktiviteter, hvilket antages at afhjælpe problemet 
med konfrontationstimer. Derudover er der ændret i titel og indhold af uddannelsen efter overdragelse 
til AAUBS gældende fra 2022-studieordningen, hvilket kan imødekomme problemet med ledighed, da 
kompetencer er diskuteret i fagmiljøet samt med aftagerpanelet for de erhvervsøkonomiske uddan-
nelser.  

- Sidst er der røde tal for ledighed 4.-7. kvartal for cand.merc.-uddannelserne samlet set (13,9% ift. 
grænseværdien 10,3%). Studienævnet har undersøgt problemstillingen tidligere, hvor det fremgik af 
tal fra Danmarks Statistik (særkørsler), at der er variation på tværs af cand.merc.-linjerne med hensyn 
til ledighed. For en god ordens skyld skal også nævnes, at ledighedstallene i datapakken dækker over 
dimittender fra 2016-studieordningerne og ikke de nuværende 2020-studieordninger, hvor der er fore-
taget markante ændringer. Vigtigheden af virksomhedssamarbejde i projektarbejde og tilgængelighe-
den af studiejobs blev også diskuteret som en vigtig faktor for employability. Studienævnet efterspør-
ger mere information om, hvor mange studerende der ønsker virksomhedssamarbejde eller et relevant 
studiejob, men som ikke kan finde en virksomhed. Der kan eventuelt gøres en øget indsats med kon-
takt til erhvervslivet i regionen (også budskabet efter møde med aftagerpanelet). Studienævnet efter-
spørger også ledighedstal for lignende uddannelser på øvrige universiteter i Danmark. 

Opfølgning: 

- The Nest markedsføring med henblik på bedre oplyst valg af cand.merc.-linje. 

- Øget fokus på studiestarten på cand.merc. med hensyn til sociale aktiviteter, tutorer og mentorer.  
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- Øget fokus på at følge optag og dimittendledighed på de enkelte cand.merc.-linjer med hensyn til den 
interne dimensionering og eventuelle ansøgninger om ændringer. 

- Øget fokus på virksomhedssamarbejde i projektarbejde og matchning af studerende til relevante stu-
diejobs i regionen. 

 

Kort status på handlingsplan for HA-uddannelsen ift. punkter dækkende 2021-2022: 

Digitalisering fylder meget i de delmål, der fremadrettet skal arbejdes med: 

- Digitalisering er indskrevet i alle moduler i 2022-studieordningen, hvor det er vurderet relevant 

- Der er som forsøg udviklet et e-modul i PBL og videnskabsteori for internationale studerende optaget 
på Marketing (summer school i august) – det kan måske udvides til gæstestuderende? 

- Der er ikke udviklet specifikke e-moduler for studerende optaget med supplering eller merit? Det er 
ikke en høj prioritet fremadrettet. 

- Der er ikke udviklet e-moduler mhp. employability og efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet, 
men det er en høj prioritet fremadrettet. Der søges sparring hos AAU Karriere. 

 

Kort status på handlingsplan for cand.merc.-uddannelserne ift. punkter dækkende 2021-2022: 

De delmål der fremadrettet skal arbejdes med på cand.merc.-uddannelserne er: 

- Digitale tiltag mhp. employability (eks. e-moduler). Der søges sparring hos AAU Karriere. 

- Employability-tiltag for internationale studerende 

- Integration af gæstestuderende fra partneruniversiteter 

- Frafaldet på cand.merc.-uddannelserne skal mindskes 

 

Kendetegn ved cand.merc.aud.-uddannelsen, der kommer under studienævnet for Erhvervsøkonomi d. 1. fe-
bruar 2022 (ud fra handlingsplanen): 

- Stor andel af DVIP 

- Mange studerende har fuldtidsarbejde ved siden af studiet 

- Rekruttering af studerende uden en HA-uddannelse og fra andre regioner 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. Studienævnsreferatet skal journaliseres i Workzone på sagsnr. 2021-412-02024. 

5. Godkendelse af semester og fagbeskrivelser 

Bilag 1: Moodle 

Indstilling: Udskudt til 5. januar 

Bemærkninger: 

Studienævnet forholder sig som tidligere til følgende, når fagbeskrivelser skal godkendes: 

- Konfrontationstiden er i overensstemmelse med normkataloget på AAUBS (se nedenstående) 

- Der er information om forventet arbejdsindsats i timer opdelt på aktiviteter (5 ECTS = 135 timer) 
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- Den endelige eksamensform er i overensstemmelse med eksamensformen i studieordningen 

- Der er information om indholdet af alle undervisningsaktiviteter (herunder litteratur) 

 

Konfrontationstid fra normkatalog: 

5 ECTS bachelor: 30-35 timer       

10 ECTS bachelor: 60-70 timer 

5 ECTS kandidat: 25-30 timer 

10 ECTS kandidat: 50-60 timer 

 

Se også beskrivelsen fra Studieledelsen (bilag D) 

 

Punktet udskydes, da semester- og fagbeskrivelser ikke er komplette på moodle i det nye format. Studienæv-

net godkender derfor disse over email-korrespondance efter d. 5. januar. 

På mødet blev aftalt, at det er vigtigt, at de godkendte fagbeskrivelser på moodle også gemmes i pdf-version 

til workzone og til eksterne censorer. Ændringer er ikke tilladt efter godkendelse. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian starter processen over email efter d. 5. januar (deadline d. 15. januar for godkendelse). 

6. Kommentarer til kvalitativ evaluering af studiestarten E21 

Bilag 1: Bilag B 

Indstilling: Ikke relevant 

Generelle bemærkninger til den kvalitative evaluering af studiestarten for cand.merc.-linjerne: 

- Tidligere information og kommunikation omkring undervisnings- og eksamensdatoer, litteratur, osv. 

- Flere sociale aktiviteter og Teambuilding (eventuelt med studerende fra ældre semestre, tutorer) 

Disse bemærkninger er i tråd med den kvantitative evaluering. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævn og studieledelse tager følgende op ifm. planlægningen af næste studiestart. 

7. Udbud til internationale gæstestuderende E22/F23 

Bilag 1: Ikke relevant 
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Indstilling: Ikke relevant 

Følgende muligheder er tilgængelige for gæstestuderende efteråret 2022 og foråret 2023: 

 

Efteråret 2022 bachelor: 

Marketing (10 ECTS) 

 

Videregående anvendt videnskabsteori (5 ECTS) 

Erhvervsøkonomiske problemstillinger i praksis (15 ECTS) 

Disse to moduler skal følges sammen, hvis de fagansvarlige vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt. 

 

Anvendte kvantitative metoder (5 ECTS) 

Hvis den fagansvarlige vurderer, at det er hensigtsmæssigt at følge uden tidligere at have fulgt Anvendt Stati-
stik for Erhvervsøkonomer og Anvendt Matematik. Hvis det ikke udbydes til gæstestuderende, så kan det 
eventuelt være hensigtsmæssigt at ændre sproget til dansk. 

 

Foråret 2023 bachelor: 

Organisation (15 ECTS) 

Innovation, entreprenørskab og forretningsmodeller (5 ECTS) 

Finansiering (10 ECTS) 

Valgfag (10 ECTS) – vælg max. 2 valgfag som de HA-studerende 

 

Efteråret 2022 kandidat: 

Hele 1. semester (30 ECTS) af alle engelske linjer (inklusiv cand.tech.): 

International Business 

Marketing and Sales 

Finance 

Business Data Science 

Management of Technology, Entrepreneurship and Innovation 

 

3. semester af specialiseringssemestrene (30 ECTS): 

Innovation and Societal Challenges 

Commodity Economics 

New Venture Creation / Corporate Entrepreneurship 

 

Foråret 2022 kandidat: 

2. semester af International Business (30 ECTS) kan følges uden godkendelse af koordinator 

2. semester af Finance, Marketing and Sales, Business Data Science og Management of Technology, Entre-
preneurship and Innovation kan følges efter godkendelse af koordinator 
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Ovenstående muligheder skrives ind på den kommende hjemmeside for gæstestuderende. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian kontakter Valeria og Torben omkring status for opdateringen af hjemmesiden for gæstestuderende. 

8. Kommentarer til content plan fra The Nest 

Bilag 1: Bilag C 

Indstilling: Ikke relevant 

Bemærkninger: 

- Husk forventningsafstemning i forhold til virksomhedssamarbejde. Der er tale om projektorienteret 
forløb (på mindre end 30 ECTS) og ikke praktik. 

- Inddrag også gerne interview af koordinator til ”hvad går kandidaten ud på?”: Undervisning, forskning 
og jobmarked 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian sender ovenstående tilbage til Mette Hjort og The Nest efter mødet. 

9. Sagsbehandling 

Bilag 1: Sager 

Indstilling: Lukket punkt 

Lukket punkt 

 

Der er en del ansøgninger fra studerende på International Business og Marketing 3. semester, der søger om 
online mundtlig eksamen, da de er i virksomhedssamarbejde i udlandet og vil fortsætte med at skrive specialet 
i udlandet. Studienævnet behandler ikke disse sager på mødet, da alle eksaminer i december og januar alle-
rede er omlagt til online eksaminer pga. corona-situationen. Fremadrettet kan studienævnet med fordel disku-
tere, om der skal være en online mulighed for disse studerende, eller om de skal tage eksamen fysisk i eksa-
mensperioden. Indtil da vurderes sagerne individuelt i studienævnet efter ansøgning om online eksamination. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne sender afgørelserne ud efter mødet. 

10. Eventuelt 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Eksaminer E21 i lyset af corona 
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- Mundlige prøver er som følge af corona-situationen omlagt til online prøver i december og januar efter 
dialog med studieledelse og studienævnsformænd på AAUBS.  

- Stedprøver er også omlagt til online prøver. For at minimere muligheden for eksamenssnyd anbefales 
de fagansvarlige i Finansiering og Eksternt regnskab at eksempelvis udarbejde eksamenssæt med 
forskellige talværdier i regneopgaver. 

- Baseret på erfaringen med stedprøve i Økonomistyring i starten af december for 250-300 studerende 
anbefales fremadrettet ved disse prøver, at studerende skal møde op og forlade eksamenslokalerne 
på forskellige tidspunkter samt bære mundbind ved ind- og udgang. Eventuelt også brug af flere loka-
ler. 

- Studienævnet ønsker at afholde stedprøver i Økonomistyring, Finansiering og Eksternt regnskab frem-
adrettet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Omlægningen af prøver er meldt ud til ansatte og studerende. 

11. Punkter til næste møde og God Jul og Godt Nytår 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Næste studienævnsmøde er tirsdag d. 18. januar kl. 9:00-12:00. 

 

Punkter til næste møde: 

- Evaluering af arbejdet i studienævnet (herunder læsevejledning til møder og brug af suppleanter) 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 

 


