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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Mandag den 21. marts 2022 

Online: Fibigerstræde 11, lokale 39 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Kristina Velling Christensen 
9940 9885 
E-mail: kc@business.aau.dk 
 
Dato: 21-03-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02342 

 

 

Deltagere: Kristian Nielsen, Ole Friis, Niels Sandalsgaard, Mohammad Baktiar Rana, Frederik Steen Lund-

tofte, Robby Helberg Larsen, Victor Bach Petersen, Amanda Prebendorf Madsen, Magnus Thorup Adeler, Ras-

mus From Winther, Anders Larsen, Larisa Nicoleta Ciocarlan, Nicolai Thordahl Falkenberg, Mille Sofie Juul   
Afbud: Dhevvyah Thilipkumar, Jens Holmgren 
Øvrige deltagere: Louise Brøns Kringelum, Anne Fisker, Kristina Velling Christensen 
 

Referat 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Indstilling: Godkendt 

Dagsorden: Godkendt 

 

Punkter til eventuelt: 

- Dimission HA og cand.merc. 2022 

- Efterspørgsel fra studerende om at rykke studiestart i foråret med en uge grundet mulighed for skiferie 
(ESA). 

- Efterspørgsel fra studerende på at få ekstra øvelser på dansk i modulet Finansiering, 4. semester HA. 

- Efterspørgsel af procedure for håndtering af, hvis der opstår uregelmæssigheder under eksamenssi-
tuationer. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat 

Indstilling: Godkendt 

Referat: Godkendt 
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Rettelser: Ingen kommentarer 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristina lægger referatet på hjemmesiden efter mødet. 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Nyheder fra studienævnsformanden: 

- Det planlagte møde med aftagerpanelet den 16. marts 2022 er flyttet til den 11. maj 2022 pga. mange 
afbud. Virksomhedssamarbejde er bl.a. et vigtigt punkt, som vi gerne vil have aftagerpanelets holdning 
til. 

- Der kommer opslag om 2 stillinger til tutorkoordinatorer med deadline for ansøgning den 1. april (spred 
budskabet blandt de studerende) 

- Der er indkommet ønsker til studievejledningens moodleside: Hvad kan tilbydes af vejledning, hvordan 
og hvornår. Informationen skal også fremgå på engelsk. Eventuelt en præsentation af studievejle-
derne. Studievejledning tager ovenstående med tilbage og arbejder videre med det. 

 

Nyheder fra studienævnsnæstformanden: 

- Ingen nyheder. 

 

Nyheder fra studieledelsen: 

- Studieledelsen er ved at se på en revision af studieordningen for revision i forhold til sammenhæng 
mellem moduler osv. 

- Derudover pågår der pt. et samarbejde med Institut for Matematisk Fag i forhold til underviningsgange 
i modulerne Anvendt statistik, Anvendt matematik og Anvendte kvantitative metoder på HA.  

 

Nyheder fra studievejledningen: 

- Der har været udfordringer med lokalebooking, som nu er løst. Derudover modtager studievejlednin-
gen pt. mange henvendelser om studie i udlandet og forespørgsler om orlov. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant. 

4. Tilbagemelding på censorrapporter 

Bilag 1: Censorrapporter 

Indstilling: Ikke relevant 

Der er pr. 15. september 2021 for perioden 1. marts – 31. august 2021 i alt afgivet 182 censorrapporter sva-
rende til en svarprocent på 96,8 og dækkende 2049 eksaminander iflg. registreringen i Censor IT. Der er 
afgivet bemærkninger i 27 rapporter. 
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Bemærk, at der også er inkluderet eksaminer fra andre studienævn (eks. juridisk studienævn).  

Generelt meget få ikke-tilfredsstillende vurderinger på HA og cand.merc.  

 

Bemærkninger til gruppeeksamen på HA 2. semester på baggrund af skriftligt produkt: For få antal sider til 
gruppearbejde og for få foregående redskaber til at kunne analysere casen behandlet i det skriftlige produkt. 
Der er dog blandt censorer meget forskellig holdning til dette, da andre roser eksamensformen og muligheden 
for inddragelse af pensum i diskussionen af det skriftlige produkt til eksamen. 

 

Bemærkninger til censornormen 3 timer til et bachelorprojekt på HA 6. semester, der vurderes for lidt ved store 
projektgrupper. Deruodver vurderes 6 personer til et afsluttende projekt for mange. 

Kommentarer: Ovenstående blev drøftet. Der var forslag om max 4 i en gruppe, da den overordnede holdning 
er, at 6 studerende er for mange. Det blev kommenteret om dette i så fald også burde gælde for projekter på 
samtlige semestre – ikke kun bachelorprojektet. 

Konklusion: Der arbejdes videre med ovenstående ifm. kommende studieordningsændringer. 

 

Ønske om at kunne tilgå eksamenopgaven, speciale, som en fil gennem digital eksamen med alle bilag inklu-
deret (da der ikke længere modtages en udgave som print). 

Konklusion: Det undersøges nærmere, om det er en mulighed i Digital Eksamen.  

 

Ønske om at nye adjunkter gives en kort introduktion til læringsmål, karakterbekendgørelse og karaktergivning 
i Danmark. 

Konklusion: Det undersøges nærmere, om introduktionen kan blive en integreret del af adjunktpædagogikum 
på AAU. 

 

Bemærkninger til manglende orientering om ændring i tidsplan for specialeeksamen. 

Bemærkninger til manglende fremsendelse af information til censor pga. vinterferie i administrationen. 

Konklusion: Disse problemer forsøges undgået i fremtiden. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Tilbagemeldingen sendes efter godkendt referat til studieledelsen og censorformandskabet  

5. Tilbagemelding på undervisningsevalueringer efterår 2021 bachelor 

Bilag 1: Undervisningsevalueringer E21 

Indstilling: Ikke relevant 

Opmærksomhedspunkter til kursusmoduler: 

1) Planlægningen af kursusmodulerne er for komprimerede. Som eksempel nævnes Anvendt statistik. 
Forslag om, at studiestartsmodellen introduceres på samtlige semestre. 

2) Fokus på antallet af undervisere på ét modul. Der var forslag om maksimalt 3-4 undervisere pr. kur-
susmodul. Derudover fokus på vigtigheden af koordinering mellem underviserne på det enkelte modul 
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i forhold til forskellige typer af måder at undervise samt afholde eksamen på, så de studerende oplever 
en naturlig sammenhæng i den samlede undervisning på modulet. 

3) Klar forventningsafstemning fra undervisere og studerende ift. eksamen i projektmoduler med under-
visning. Eksempelvis hvor meget tid/fokus er der på det afleverede projekt og pensumlitteraturen. 

Opmærksomhedspunkter til projektmoduler: 

1) Konceptet studiegrupper: Hvordan bruger vi studiegrupperne mere optimalt? Der følges op ved vejle-
derne og underviserne. 

2) Gruppedannelse: Mere fokus på gruppedannelse i forhold til introverte studerende og gruppedannel-
sesprocessen generelt. 

3) Fokus på strukturen af de skrevne projekter og den anbefalede gruppestørrelse fra undervisers side. 
Forslag om store grupper i starten af semesteret og mindre gruppestørrelser i de kommende semestre.   

 

Karaktergennemsnit: Tages op på næste studienævnsmøde, da tallene ikke er korrekte. 

 

Opfølgning på tilbagemelding på undervisningsevalueringer foråret 2021 vender Kristian med Studieledelsen 
efter mødet. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Tilbagemeldingen sendes efter godkendt referat til studieledelsen og kvalitetssikring (Henriette) 

6. Tilbagemelding på undervisningsevalueringer efterår 2021 kandidat 

Bilag 1: Undervisningsevalueringer E21 

Indstilling: Ikke relevant 

Opmærksomhedspunkter til studiestarten: 

1) Mere rettidig information om undervisning/eksamen. 

2) Ønske om flere sociale aktiviteter og Teambuilding. 

3) Mere information omkring mulighederne på 3. semester. 

 

Opmærksomhedspunkter til kursusmoduler: 

1) Overlap af litteratur på tværs af moduler skal være koordineret mellem underviserne. 

2) Internationale studerende: mere information om eksamensformer og gruppedannelsesproces osv.  

3) Planlægning af undervisning og eksamen skal spredes mere ud over semesteret. 

 

Opmærksomhedspunkter til projektmoduler: 

1) Virksomhedssamarbejde: Fokus på, at der ikke er tale om virksomhedspraktik, men et projekt-orien-
teret forløb i en virksomhed. Der er således tale om fagligt relevant arbejde i virksomheden. OBS på 
formuleringen om minimumstimer og ”opnå arbejdserfaring” i modul/fagbeskrivelsen i studieordnin-
gen. 

2) Øget fokus gruppedannelsesprocessen. 
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3) Flere sociale arrangementer og Teambuilding. 

 

Note: Forretningsinnovation: Ikke nok tilbagemeldinger til at konkludere noget konkret. 

 

Karaktergennemsnit: Tages op på næste studienævnsmøde, da tallene ikke er korrekte. 

 

Opfølgning på tilbagemelding på undervisningsevalueringer foråret 2021 vender Kristian med Studieledelsen 
efter mødet. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Tilbagemeldingen sendes efter godkendt referat til studieledelsen og kvalitetssikring (Henriette) 

7. Sagsbehandling 

Bilag 1: Lukket punkt 

Indstilling: Lukket punkt 

Alle ansøgninger blev behandlet - Lukket punkt: 

 

5 antal ansøgninger behandlet vedrørende dispensation til påbegyndelse af kandidatspeciale 

1 antal ansøgninger behandlet vedrørende yderligere prøveforsøg 

1 antal ansøgninger behandlet vedrørende ekstra tid og separat lokale 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne og Kristina sender afgørelserne ud efter mødet 

8. Eventuelt 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

 

1) Dimission HA og cand.merc. 2022: 

Studievejledningen foreslog at afholde dimission den 29/30. juni 2022. Formen blev drøftet. Der var  
ønske om livestreaming. Derudover var der et ønske om en gentænkning af dimissionen. Der var 
forslag om taler og musik indenfor (evt. i kantinen) og efterfølgende fejring med champagne osv. 
udenfor. Studievejledingen tager ideerne med tilbage og arbejder videre med det. Involverer evt. The 
Nest og ESA. Det skal undersøges, om der er restriktioner, der begrænser ovenstående. 

29. juni: HA om formiddagen og de internationale cand.merc. specialiseringer om eftermiddagen 

30. juni: Cand.merc. (danske specialiseringer)   
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2) Efterspørgsel fra studerende om at rykke studiestart i foråret med en uge grundet mulighed for skife-
rie(ESA): 

Punktet blev drøftet. Ovenstående er desværre ikke en mulighed grundet en meget presset lokale- og 
auditoriefordeling, hvor alle undervisningsgange er planlagt et semester i forvejen, hvilket gør det van-
skeligt at lave store ændringer som ovenstående. 

 

3) Efterspørgsel fra studerende om at få ekstra øvelser på dansk i modulet Finansiering, 4. semester HA: 

Punktet blev drøftet. Der kan være mulighed for at udbyde en eller to ekstra øvelser på dansk. SL 
følger op. 

 

4) Procedure for håndtering af eksamenssituationer: 

Punktet blev drøftet. Vigtigt at der er en procedure for, hvordan eksaminator skal håndtere en eksa-
menssituation, hvis der sker uhensigtsmæssigheder under eksamen f.eks. hvis cencor/intern bedøm-
mer forlader eksamenssituationen. SL følger op. 

 

5) Udbud af nye valgfag på 3. semester :  

Der er udviklet 3 nye valgfag, som der er et ønske om at udbyde i efteråret, så studerende indskrevet 
på 2020-studieordningen også får mulighed for at vælge dem. SNF følger op på muligheden for res-
sourcer til dette ved SL. 

 

6) Anmodning om ændring af eksamensform fra mundtlig til skriftlig på valgfaget Effektbaseret økonomi-
styring i kommuner og regioner grundet et stort antal tilmeldte studerende:  

Studienævnet afviser anmodningen, da der kan være studerende, der har valgt fag efter eksamens-
formen. Disse studerende har ikke har mulighed for at ændre deres valg, idet eftertilmeldingsperioden 
udløb 1. marts 2022. Studienævnet afviser således anmodningen om ændring af eksamensform. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 

9. Punkter til næste møde 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Onsdag d. 13. april kl. 8:30-12:00 

 

Punkter: 

- Behandling af Danmarks Studieundersøgelse 2021 inklusiv Dimmittendundersøgelse 

- Behandling af dispensationsansøgninger (efter kontrol) 

- Velkommen til tutorkoordinatorer og idéer til studiestarten efteråret 2022 

- Karaktergennemsnit. Opfølgning på validiteten af tallene for karaktergennemsnit. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Dagsorden og bilag ligges på drevet senest 5 hverdage inden næste studienævnsmøde.  
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