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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 3. december 2019, kl 13.00 

Sted: AU’s Konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej, PH-stuen 

 

Deltagere:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Bo Sandemann Rasmussen (Økonomi); Malene Kerzel (Jura); Jacob Klit-

møller (Psykologi); Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og IT); Lars 

Esbjerg (Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Marie Dall (Jura); Alexan-

der Estrup (Erhvervsøkonomi) 

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

Carsten Willemoes Jørgensen (HA jur. og Cand.merc.jur.); Mogens Dilling-

Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (Cand.merc.aud.); Jan 

Laursen (BDE, Herning); Rune Stubager (Politik og Økonomi); Inger 

Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – Herning) 

 

Faste deltagere 

Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig 

(sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 2: Tina Lindhardt og Cecilie Ulfkjær, Aarhus BSS Studier, SNUK 

 

Fraværende: 

Carsten Jensen (Statskundskab); Hans Henrik Hansen (Ingeniøruddannel-

serne i Herning); Christina Munkholm Andersen (Økonomi); Kasper Hald 

Christensen (Psykologi); Camilla Le (Virksomhedskommunikation og IT); 

Kira Svane Kristensen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Kirsten Wølch 

Rasmussen (Erhvervssprog); Torben Tambo (Cand.polyt., Herning); John 

Bang Mathiasen (GMM, Herning); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –

ITKO), Christian Waldstrøm (Virksomhedskommunikation), Line Fristrup 

(Rådgiver, Dekanatet) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (13.00) 

2. Dispensations- og klagesager (13.05) (D) 

3. Fortsat drøftelse af projektorienteret forløb (13.35) (D) 

4. Forslag til kommende punkter (13.55) 

5. Orienteringspunkter (14.00) 

6. Eventuelt (14.10) 

7. Opsummering af dagens møde (14.15) 

 

************************************************* 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

v. Lars Esbjerg 

 

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Dispensations- og klagesager 

v. Lars Esbjerg 

Gæster: Tina Lindhardt og Cecilie Ulfkjær, Aarhus BSS Studier, SNUK 

 

Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over antal dispensations- og klagesager 

fordelt på studienævn. 

 

Tina Lindhardt og Cecilie Ulfkjær gennemgik indledningsvist proceduren for klagesager, 

som er reguleret i kapitel 7 i eksamensbekendtgørelsen. De studerende kan bl.a. klage 

over: 

 1) Retlige spørgsmål 

 2) Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende) 

 3) Prøveforløbet 

 4) Bedømmelsen 

 

Studielederen har kompetence til at træffe afgørelse i klagesager, og afgørelsen kan gå ud 

på 

 1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver 

 2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller 

 3) at klageren ikke får medhold i klagen 

 

Klagefristen er senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt. 
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En del klager vedrører (kortere) it-nedbrud, hvor klager kunne undgås, hvis de stude-

rende havde fået lagt ekstra tid til eksamen svarende til varigheden af it-nedbruddet. Det 

blev drøftet, hvem der burde have kompetencen til at træffe beslutning i disse sager. Der 

var enighed om, at det ikke vil være praktisk muligt for hverken prodekan eller studiele-

dere at stå standby ved samtlige prøver. Per Andersen oplyste, at der pt. er to eksamens-

tilsyn af historiske årsager (et fra det tidligere ASB og et fra det tidligere samfundsviden-

skabelige fakultet). Der arbejdes på en sammenlægning af de to tilsyn, og det kunne 

være hensigtsmæssigt, hvis kompetencen til at give ekstra tid ved it-nedbrud lå hos le-

delsen af det fælles tilsyn. En sådan løsning vil skabe transparens og sikkerhed for 

samme vilkår for de studerende, da der herved kan oparbejdes en ensartet vurderings-

praksis på tværs af hele Aarhus BSS. Per Andersen vil bringe forslaget videre til det fæl-

les eksamenstilsyn, som forhåbentlig vil være etableret efter sommerferien. 

 

Der blev givet udtryk for, at det kunne være interessant at få oplyst, hvor mange klager 

der imødekommes. Det blev endvidere diskuteret, om man burde offentliggøre antallet 

af klager, herunder hvor stor en procentdel af de studerende der får medhold i klagerne. 

Efter en nærmere drøftelse nåede deltagerne frem til, at en offentliggørelse af disse tal, 

vil kunne have en forkert signalværdi, da tallene vil kunne afskrække de (mest udfor-

drede) studerende fra at klage. Per Andersen undersøger muligheden for en årlige afrap-

portering (evt. via PowerBI) vedr. antal klagesager og imødekommelser til studienæv-

nene, da det er relevant for det enkelte studienævn at kende tallenene, selv om de ikke 

skal offentliggøres. 

 

Tina og Cecilie fremhævede, at det er meget vigtigt, at de gener under eksamen (som fx, 

it-nedbrud, støj i eller uden for lokalerne etc.), der klages over, kan dokumenteres af ek-

samenstilsynet, da det i modsat fald er meget vanskeligt at forholde sig til de studeren-

des klagepunkter. Tina og Cecilie har derfor holdt møde med eksamenstilsynene, og der 

er efterfølgende udarbejdet en særlig blanket, som eksamenstilsynene skal udfylde. 

 

Tina og Cecilie påpegede endvidere, at antallet af klager vedr. eksaminationsgrundlaget 

er stigende og gav udtryk for, at flere af disse klager sandsynligvis vil kunne undgås gen-

nem forventningsafstemning mellem undervisere og studerende. Der er en tendens til at 

studerende, der har løst tidligere eksamensopgaver, har fået den opfattelse, at kom-

mende eksamensopgaver skal ligne de tidligere, og hvis det ikke er tilfældet, klager de 

over dette forhold. Tina og Cecilie opfordrede derfor til, at undervisere ikke oplyser for 

meget om eksamensopgavernes udformning mm. 

 

Det blev afslutningsvist nævnt, at det er meget få klager, der er grundløse, og at de fleste 

er udførligt begrundede. 
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3. Fortsat drøftelse af projektorienteret forløb 

v. Per Andersen 

 

Forud for mødet var der fremsendt udkast til en to-delt model for projektorienteret for-

løb. 

 

Per Andersen orienterede om, at han med baggrund i de input, der er kommet ind fra 

studienævnene og under drøftelserne i Aarhus BSS Uddannelsesforum, har udarbejdet 

en model, der rummer de to traditioner for projektorienteret forløb, der er på Aarhus 

BSS: 

 

1. En model, hvor der arbejdes med et decideret fagligt projekt – der fungerer som 

udprøvning – i eller sideløbende med et ophold i en ekstern virksomhed eller or-

ganisation 

 

2. En model, hvor arbejdsindsatsen primært lægges gennem varetagelse af fagligt 

relevante arbejdsopgaver i den eksterne virksomhed eller organisation, og hvor 

udprøvningen består i en tilfredsstillende afrapportering af overvejende reflekte-

rende art. 

 

Der blev på mødet udtrykt stor tilfredshed med, at det enkelte studienævn/den enkelte 

uddannelse kan vælge mellem de to modeller, og der var opbakning til det reviderede 

forslag. Der var enkelte bemærkninger til forslaget, herunder at der bør være mulighed 

for projektorienteret forløb på 5 ECTS, og at sidetallene for de skriftlige rapporter ikke 

bør angives som minimum og kan reduceres. Disse kommentarer indarbejdes i forslaget, 

som sendes til studienævnene med henblik på drøftelse på førstkommende møder. Stu-

dienævnene skal – ud over valg af model 1 eller 2 – sætte ekstra fokus på læringsmålene 

og tage stilling til, om de lever op til den vanlige standard for læringsmål i kursusbeskri-

velser. Kursusbeskrivelserne for projektorienteret forløb skal fremsendes til prodekanen 

til endelig godkendelse.  

 

De nye fælles rammer for projektorienterede forløb forventes indført med virkning fra 

efterårssemestret 2020. 

 

 

4. Forslag til kommende punkter 

v. Lars Esbjerg 

 

Der afholdes konstituerende møde i februar måned umiddelbart efter konstituering af de 

7 studienævn. Lars Esbjerg oplyste endvidere, at der er enkelte uafklarede spørgsmål i 

forbindelse med fortrolighedserklæringer i samarbejde med virksomheder, men at han 

forventer, at punktet kan sættes på dagsordenen efter nytår. 
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5. Orienteringspunkter   

5.1 Udvalget for Uddannelse  

Der var intet til orientering. 

 

5.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Der var intet til orientering. 

 

5.3 Aarhus BSS Studier 

Der var intet til orientering. 

 

 

6. Eventuelt 

Vedtagelse af ny finanslov 

Per Andersen udtrykte stor tilfredshed med finansloven på baggrund af følgende beslut-

ninger inden for uddannelsessektoren:  

 Omprioriteringsbidraget på uddannelse annulleres fra 2020 

 Takst 1 på universiteterne (de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige 

uddannelser) videreføres i 2020-2022 

 Uddannelsesloftet (begrænsning af dobbeltuddannelse) fjernes fra sommeropta-

get 2020 

 

 

7. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med en drøftelse af dispensa-

tions- og klagesager. For så vidt angår klagesager, skal det afklares, om kompetencen til 

at give ekstra tid ved it-nedbrud kan placeres hos ledelsen af det fælles eksamenstilsyn. 

Der opfordres til at arbejde med forventningsafstemning mellem undervisere og stude-

rende i forhold til eksamensopgaver, så de studerende ikke får konkrete oplysninger om 

eksamensopgavers udformning mm.  

 

Forslag til model for projektorienteret forløb sendes til høring i studienævnene. 

 

Formanden takkede afslutningsvist de studerende for deres store engagement og indsats 

i forbindelse med arbejdet i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15. 


