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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Onsdag den 11. maj 2022 

Online: Fibigerstræde 11, lokale 39 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Kristina Velling Christensen 
9940 9885 
E-mail: forvaltning@busi-
ness.aau.dk 
 
Dato: 11-05-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02381 

 

 

Deltagere: Kristian Nielsen, Ole Friis, Niels Sandalgaard, Mohammad Bakhtiar Rana, Anders Larsen, Robby 

Helberg Larsen, Victor Bach Petersen, Amanda Prebendorf Madsen  
Afbud: Dhevyah Trilipkumar, Magnus Thorup Adeler 
Øvrige deltagere: Jens Holmgren, Louise Brøns Kringelum, Larisa Nicoleta Ciocarlan, Mille Sofie Juul, Nicolai 

Thordahl Falkenberg, Anne Fisker, Kristina Velling Christensen 
 

Referat 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Indstilling: Godkendt 

Dagsorden: Godkendt 

 

Punkter til eventuelt: 

- Proces for fagbeskrivelser i Moodle 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ikke relevant. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat 

Indstilling: Godkendt 

Referat: Godkendt 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kristina lægger referatet på hjemmesiden efter mødet. 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Bilag 1: Ikke relevant 
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Indstilling: Ikke relevant 

Studienævnsformanden: 

- Brush-up kursus i matematik for nye studerende gentages i år i forskellige formater (læs mere på 
https://www.brushup.aau.dk/). Både A og B-niveau, både intensivt og almindeligt forløb. Gennemføres 
i august. (Udbydes det til kandidaterne også? SNF følger op). 

- Ansøgertallene til HA og cand.merc. er på samme niveau som sidste år, så der forventes igen at blive 
fyldt op på de enkelte linjer. Der er deadline for de faglige vurderinger af ansøgere på mandag. 

 

Næstformanden: 

- Ingen nyheder 

Studieledelsen: 

- Dekanen kunne ikke godkende det oprindelige forslag til ny titel på Cand.tech. i forretningsinnovation. 
Der ansøges derfor nu om en ændring af titlen for uddannelsen Cand.tech. i forretningsinnovation til 
Cand.tech. i Entreprenørskab og forretningsinnovation/Cand.tech. in Entrepreneurial Business Engi-
neering. Studienævnet havde ikke nogen kommentarer til ændringen af titlen. 

Studievejledere: 

- Ingen nyheder 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 

4. Idéer til og program for dimissionen 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Kantinen Kroghstræde 3 er booket til dimission d. 1. juli 2022. Derudover ønskes overdækning på plænen 
udenfor. 

 

Udkast til program: 

HA:  kl. 10-11 (og 11-12?) med efterfølgende reception udenfor. 

Cand.merc. OS+ØK+AUD: kl. 12-13 med efterfølgende reception udenfor. 

Cand.merc. IB+MA+FI+EE: kl. 14-15 med efterfølgende reception udenfor. 

OBS. Sommerfest/Afslutningsfest arrangeret af de studerende starter kl. 14, så programmet flyttes frem. 

 

Indhold til dimission: Velkomst: v. Louise og Kristian, Tale: v. Malene Gram, Tale: Koordinatorer, Tale: Stude-
rende, Afslutning: Reception udenfor (fotograf udenfor? Forslag: ”My Selfie”). 

 

Udkast til opgaver (og ansvarlig): 

- Invitation og tilmelding: The Nest og Kommunikationsteamet 

- Musik, Leje af overdækning, Bestilling af forplejning: Studievejledere, SNF og Mette B. 

https://www.brushup.aau.dk/
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- Kontakt Malene Gram, Kontakt Koordinatorer: SNF 

- Kontakt Studerende: Koordinatorer 

 

SNF, SL, Mette Bærentsen og studievejledningen koordinerer ovenstående opgaver. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 

5. Idéer til og program for studiestarten 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Budget HA:  

60 timer pr. koordinator. Det blev kommenteret, at timeantallet er sat lavt i forhold til sidste år, og det er ikke 
vurderingen, at der er afsat tilstrækkeligt med timer. SNF følger op på dette med studieledelsen.  

50.000 kr. fra studienævnet til aktiviteter 

50.000 kr. ansøgt fra eksterne (DJØF / CA) 

50.000 kr. fra studienævnet til afslutningsfest 

 

Deadlines HA: 

Deadline for ansættelse af tutorer den 1. juli 2022 (ansøgningprocessen er i gang, cirka 45 ansøgere pt., 
ansøgningfrist den 15. maj 2022) 
Tutorseminaret afholdes lørdag den 13. august 
 

HA idéer til aktiviteter: 

- Pub Crawl (udkast til arrangement fremsendes til SNF). Vigtigt at der tages hensyn til formatet, så der 
ikke er tale om ”druktur”, men et inkluderende arrangement, hvor alle kan opfordres til at deltage (også 
studerende, der ikke vil drikke alkohol). 

- Hyttetur 

- Arrangement ved DGI med forskellige aktiviteter 

 

Cand.merc. idéer til aktiviteter: 

Koordinatorer: Videnskabelige assistenter og studieledelsen. 

Aktiviteter: FunCenter som sidste år på alle cand.merc.-retninger 

Mini-summer School på alle cand.merc. retninger omkring PBL-modellen på AAU (og videnskabsteori) 

Seperate arrangementer for cand.merc.aud. og Entrepreneurial Engineering (EE) 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 
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6. Behandling af dispensationsansøgninger 

Bilag 1: Sager 

Indstilling: Lukket punkt 

 

- 2 dispensationsansøgninger om ekstra tid til eksamen 

- 3 ansøgninger om dispensation fra reglerne om studieinaktivitet 

- 3 ansøgninger om dispensation til 4. prøveforsøg 

- 4 ansøgninger om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist på projekter 

- 4 ansøgninger om dispensation til afholdelse af eksamen online 

- 1 ansøgning om dispensation til at skrive opgave på engelsk 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anne og Kristina sender afgørelserne ud efter mødet. 

7. Eventuelt 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Punkter til eventuelt: 

- Processen med fagbeskrivelser i Moodle blev drøftet. For at sikre, at de studerende har adgang til den 
godkendte fagbeskrivelse, skal PDF-fagbeskrivelsen fremadrettet - efter godkendelsen på studie-
nævnsmødet - oploades i de enkelte Moodlerum. SL sørger for at orientere studiesekretærerne om 
denne ændring til processen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Se ovenstående. 

8. Punkter til næste møde 

Bilag 1: Ikke relevant 

Indstilling: Ikke relevant 

Onsdag d. 15. juni kl. 8:30-12:00 

 

Punkter: 

- Behandling af censor- og eksaminatorrapporter 

- Status program for dimission og studiestart 

- Godkendelse af semester- og fagbeskrivelser E22  
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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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