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Referat af møde i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn 

Fredag den 18. september kl. 08:30-12:00 

Fibigerstræde 4, lokale 125 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
[Navn 1] [Navn 2] 
Telefon: [Tlfnr.] 
Email: [E-mail] 
 
Dato: [Brevdato] 
Sagsnr.: [Sagsnr.] 

 

 

Deltagere: Kristian Nielsen, Ole Friis, Niels Sandalgaard, Mohammad Rana, Christoffer Søgaard Degenkolv 

Afbud: Olivia Bøgebjerg, Christian Juel Nicolajsen, Mathias S.B. Jørgensen 

Referat 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Indstilling: Godkendt 

Punkt til eventuelt: 

Klage over engelsk eksamenssprog på cand.merc. OS og ØK (udskrift medbragt til mødet) 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat 

Indstilling: Godkendt 

Turen til og præsentationen af det digitale undervisningslokale flyttes endnu engang  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Nyheder fra næstformanden: 

Ingen 
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Nyheder fra formanden: 

- App’en Unihelper anvendes alligevel til gruppedannelse under corona som forsøg på HA 1. semester, 
da prisen blev presset ned fra 37.000 tik 12.000 kr. 

- Der er afholdt møde med AAU Karriere og trivselsvejledning, og de kan hjælpe med at fange frafalds-
truede studerende hurtigere og tilbyde mange forskellige former for hjælp, hvilket vi har takket ja til 

- Projektmodulerne på cand.merc. OS og Økonomistyring kan nu både skrives på dansk og engelsk 
(bemærk: der er altid en mulighed at skrive på dansk) 

- Der er afholdt møde med aftagerpanelet tirsdag d. 15. september (referatet sendes ud til SN EØ) 

- Datoer for indsendelse og genindsendelse af fagbeskrivelser for F21 er henholdsvis 15. december og 
15. januar, hvor de fagansvarlige får feedback senest en uge efter indsendelse 

- Der er lige kørt administrativ kontrol for inaktivitet blandt studerende, hvorfor der kommer dispensati-
onsansøgninger til behandling i studienævnet. Disse behandles på næste SN EØ møde d. 7. oktober 

- Indstilling af Årets Underviser - videresendes til de studerende i SN EØ, der kører processen 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 

4. Status studiestart og undervisning 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Der har kun været kontakt til enkelte studerende, der har været frustrerede over ikke at kunne møde op til 
fysisk undervisning. Generelt har der været stor forståelse for undervisningsplanlægningen med delvis online 
streaming som følge af corona. Dog kan der være problemer med lyden, hvilket der allerede bliver fulgt op på. 
  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 

5. Dispensationssager 

Bilag 1: Bilag 5A-5DD 

Indstilling: Lukket punkt 

Lukket punkt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian og Anne sender afgørelserne ud til de studerende mandag d. 21. september 

6. Oversigt over moduler for HA kernefaglighed 

Bilag 1: Ikke relevant 
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Indstilling: Ikke relevant 

På mødet blev der enighed om nedenstående udkast til kernefaglighed på HA: 

 

Samfundsøkonomi: Mikroøkonomi og makroøkonomi 

10 ECTS 

Videnskabelig metode: Videnskabsteori, kvalitativ metode, matematik, statistik og kvantitativ metode: 

20 ECTS 

Økonomistyring, eksternt regnskab og finansiering 
20 ECTS 

Erhvervsøkonomi: Strategi, marketing, organisation, ledelse, innovation, entreprenørskab 

40 ECTS 

I alt: 90 ECTS 
 

Det er vigtigt, at ansøgere til cand.merc. - uanset linje - har kompetencer inden for disse områder, da en 
færdiguddannet cand.merc. forventes at have dette, jf. også diskussionen med aftagerpanelet. Ovenstående 
information skal også på hjemmesiden, som information til ansøgere på de forskellige cand.merc.-linjer.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ovenstående diskuteres yderligere til næste SN EØ møde d. 7. oktober. 

7. Forslag til ændringer i studieordningen 

Bilag 1: 7A 

Bilag 2: 7B 

Indstilling: Godkendt 

Accounting information systems (Økonomistyring): 
Ændring af modulbeskrivelse og læringsmål til samtidig fokus på ERP-systemer 

Godkendt, men listen over emner i modulet skal fjernes fra modulbeskrivelsen 

 

Ledelse og HRM (OS): 
Ændring af eksamensform fra gruppeeksamen til individuel eksamen 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Henriette Flindt Bjerg orienteres om ændringerne og får dem implementeret inden deadline 1. november 2020 

8. Undervisningsevaluering F20 

Bilag 1: Mappe Undervisningsevaluering 
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Indstilling: Se vedhæftede templates 

Der er diskuteret tre gennemgående kommentarer fra de studerende ift. kurser og projektarbejde på henholds-
vis HA/EBA og cand.merc ud fra evalueringerne. Derudover er der diskuteret hvordan, disse kommentarer kan 
give anledning til ændringer på studierne. Dette meldes tilbage til studerende og studieledelse. 

Se vedhæftede templates.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Sendes til Henriette Flindt Bjerg og Mette Vinther i uge 40. 

9. Nyt VIP medlem til studienævnet  

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Flere af de mulige kandidater blandt lektorer og professorer, der blev drøftet på mødet, er allerede involveret 
i koordinering af studier eller afsat til andre strategisk vigtige opgaver på AAUBS. Kristian tager derfor en snak 
om mulige kandidater med Christian Nielsen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian tager en snak med Christian om ovenstående inden næste SN EØ møde. 

10. Eventuelt: Klage over engelsk eksamenssprog på cand.merc. OS og ØK 

Bilag 1: Udskrift af klage medbragt til mødet 

Indstilling: Ikke relevant 

De studerende giver i klagen udtryk for, at de før deres studievalg på cand.merc. OS og ØK blev informeret af 
koordinatorer om, at de havde muligheden for at afholde eksamen i valgfagene på dansk, selvom undervis-
ningssproget er engelsk, hvis eksaminator/underviser snakker dansk. Derudover argumenteres for, at denne 
mulighed var afgørende for studievalget på cand.merc. OS og ØK på AAU.  

 

Studienævnet har efter modtagelse af klagen fulgt op med studieledelsen og uddannelsesjura om, hvorvidt 
eksamen kunne foretages på engelsk, når der tidligere er meldt ovenstående ud. Uddannelsesjuridisk er der 
ingen bemærkninger til dette, da eksamenssproget altid er det samme som undervisningssproget, hvilket frem-
går af studieordningen, med mindre der ansøges om dispensation til ændring af sproget pga. ekstraordinære 
forhold. 

 

Studienævnet vurderer derudover ikke, at engelsk eksamenssprog i de engelske valgfagsmoduler er proble-
matisk, af flere årsager: 

- Der er tale om en eksamination i læringsmålene til modulet og ikke engelsk-kompetencer. Derfor er 
der for eksaminator og censor stor forståelse for, at sproget ikke er flydende eller grammatisk korrekt, 
hvis meningen kan forstås og læringsmålene udprøves. 

- Der er krav til Engelsk på B-niveau for at blive optaget på HA (og derfor også cand.merc.), litteraturen 
på uddannelsen er ofte engelsk og aftagere af dimittender forventer ofte også, at der kan kommuni-
keres på engelsk. 

- Engelsk sprog på valgfagene giver mulighed for større valgfrihed på tværs af cand.merc.-linjerne, 
hvilket har været efterspurgt længe blandt studerende, og der er samtidig mulighed for at bringe 
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AAUBS internationale profiler i spil ikke kun i undervisningen men også til eksamen, hvilket er hen-
sigtsmæssigt. 

- Cand.merc.-linjer på andre universiteter anvender også engelske undervisere og afholder eksamen 
på engelsk. Derudover har studerende mulighed for at søge om forhåndsmerit for valgfagene og følge 
cand.merc.-undervisning på andre universiteter på dansk eller ansøge om en individuel studieordning, 
hvor valgfagene udskiftes med relevante danske moduler fra andre uddannelser på AAU. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristian samler op på ovenstående argumenter fra SN EØ i et skriftligt svar til de studerende, hvor også stu-
dieleder Mette Vinther tilføjer kommentarer. Deadline er inden næste SN EØ møde.  

11. Planlægning af næste møder  

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Næste møde er d. 7. oktober kl. 9:30-12:00 (over Teams)  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant 
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