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  Dato:  
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Referat for studienævnsmødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

 
Tid: Mandag d. 17. august kl. 08:30-12:00 

Sted: Fibigerstræde 2, Lokale 125 

Deltagere: Kristian Nielsen, Anne Fisker, Mohammad Rana, Ole Friis, Mads-Frederik Klostergaard, Olivia Bøgebjerg 
Jensen, Anders Tvorup Bager, Marie Frederikke Johannesen. 

Afbud: Christopher Søgaard Degenkolv, Louise Bay Jensen, Vivi Juul-Pedersen, Niels Sandalgaard, Liv Katja Verner-
sen. 

Dagsordenspunkter 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkter til eventuelt: 
Forespørgsel Pernille (HA 1. semester) om køb af konsulentbistand til gruppedannelse under corona 
Forslag til nyt medlem til studienævnet samt suppleanter til efteråret 2020 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Godkendt. 
Studienævnets planlagte tur til det nye digitale undervisningslokale flyttes til et senere møde 
 
3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden, bilag A1-B2 
 
Ingen nyheder fra næstformanden 
 
Nyheder fra formanden: 
 
Alle meritstuderende i forbindelse med studieoptag på HA behandles ens og efter retningslinjerne. Der 
findes et kompromis i år pga. den tidligere aftale med Erhvervsakademierne, men her er ikke taget højde 
for ændringer i studieordninger både på AAU men også eksempelvis UCN 
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Bilag A1: Arrangementer: 
Studievejledere på HA – Anders og Louise – er på udlandsophold i efteråret, men varetager funktionen 
fra udlandet over email og telefon fra AAU. I forbindelse med Studiepraktikken for gymnasieelever hjæl-
per studentermedhjælper Marie til. Dette arrangement bliver højest sandsynligt online. Der kan eventu-
elt gives assistance fra Birgitte eller Vash.   
 
Bilag B1-B2: Særlig indsats frafaldstruede studerende 1. studieår (især foråret 2020): 
De øvrige studienævn på instituttet har takket nej, da der allerede findes en central bestemt praksis. EØ 
SN er mere åben for idéen, da der kan være adgang til rådgivning omkring studieteknik, personlige pro-
blemer og karriererådgivning uden for studienævnet. Der er arrangeret et møde omkring dette med initi-
ativtagerne til forslaget.  
 
4. Studiestart og undervisning E20 
 
Studiestart: 
Studentermedhjælper Marie præsenterede arrangementerne i forbindelse med studiestarten. Der er ud-
fordringer med forplejning, da studiestarten er d. 31. august. De studerende på HA 1. semeter (ca. 300) 
inddeles i 8 hold og holdes adskilte til arrangementerne. Alkohol må ikke være en del af de officielle ar-
rangementer og instituttet (Dorte Olsen) og studienævnet kan være behjælpelige med at stille sprit til 
rådighed. Budgettet viser et underskud på ca. 38.000 kr. på nuværende tidspunkt, hvilket er godkendt 
pga. bevilling af ekstra timer til RUS-koordinering og uforudsete udgifter pga. corona, men alle ekstra ud-
gifter skal godkendes fremover.   
 
Undervisning: 
Studienævnet venter på retningslinjer fra studieledelsen (disse er udsendt løbende siden mødet). 
 
5. Opfølgning på fagbeskrivelser E20 
 
Status fra studentermedhjælper Marie: 
Feedback fra studienævnets gennemgang er implementeret af de modulansvarlige. Marie rykker for de 
sidste. Studiesekretærerne lægger de endelige fagbeskrivelser på moodle. Marie har fulgt op på, hvilke 
skriftlige eksaminer, der er henholdsvis hjemmeprøver og stedprøver, men der er stadig tvivl om nogle. 
Kristian følger op på det med de modulansvarlige. Derudover er der fra ledelsen side fokus på, at be-
grænse stedprøverne til der, hvor det giver mest faglig mening. Studienævnet ser nærmere på dette 
sammen med de modulansvarlige. Studienævnet har ydermere stærkt fokus på, at re-eksamen ikke er 
lettere (eller sværere), hvis eksamensformatet ønskes ændret til re-eksamen. 
  
 
6. Oversigt over moduler for HA kernefaglighed, C1-C4 
 
Punktet rykkes til næste studienævnsmøde. 
 
7. Koordinering af studievejledning E20 
 
Se ovenstående punkt 3. 
 
8. Sprog dansk/engelsk på moduler på OS og Økonomistyring, D1 
 
Punktet rykkes til næste studienævnsmøde. 
 
9. Forslag til ændring i modul til studieordning, E1 
 
Punktet rykkes til næste studienævnsmøde. 
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10. Eventuelt 
 
Forespørgsel Pernille (HA 1. semester) om køb af konsulentbistand til gruppedannelse under corona: 
 
Pernille har været i dialog med Unihelper, der kan levere konsulentbistand og en app til gruppedannelse. 
Det er blandt andet brugt på Århus Universitet og vil være oplagt at prøve til HA 1. semester under co-
rona. Tilbuddet for de ca. 300 studerende er 37.500 kr., hvilket er vurderet at være for høj en pris. Stu-
dienævnet vil gerne arbejde på en tilsvarende løsning på sigt ved at inddrage fagpersoner, IT-kyndige og 
studerende på AAU – eventuelt i et projekt. Efter mødet har Pernille dog fået prisen presset ned til 
12.000 kr., hvorfor Studienævnet har sagt ja til at prøve det af i år. 
 
Forslag til nyt medlem til studienævnet samt suppleanter til efteråret 2020 
Anders Drejer er ikke ansat længere og studerende Anders, Louise og Olivia er i udlandet til efteråret, 
hvorfor suppleanterne Mathias Jørgensen og Christian Nikolajsen inviteres med til møderne i denne peri-
ode. Studentermedhjælper Marie kan eventuelt også indtræde. Derudover bedes alle i studienævnet 
overveje, hvem de gerne vil have med i studienævnet blandt VIP.   
 
 
11. Planlægning af næste møder 
 
Næste møde: Fredag d. 18. september kl. 8:30-12:00.  
 
Vigtigt punkt til dagsorden: Undervisningsevalueringer F20 med kort opsummering af 3 indsatsområder 
 
Dagsorden til mødet med aftagerpanelet d. 15. september: 

- Præsentation af aftagerpanelet 
- Aftagerpanelets forventninger til møderne 
- Diskussion af ønsker til kompetencer for HA/cand.merc.-dimittender 
- Præsentation af nye studieordninger HA/cand.merc. og AAUBS 
- Diskussion af forskellige muligheder for samarbejde (herunder templates) 

 
 

 


