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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 4. november 2019, kl 8.30 

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

 

Deltagere:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Malene Kerzel (Jura); Jacob Klitmøller (Psykologi); Lars Haahr (Virksom-

hedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Christina Munkholm Andersen (Økonomi); Marie Dall (Jura); Camilla Le 

(Virksomhedskommunikation og IT), Andreas Mustakas (Statskundskab)  

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

Mogens Dilling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard 

(Cand.merc.aud.); Rune Stubager (Politik og Økonomi); Christian Wald-

strøm (Virksomhedskommunikation), Inger Mørch Hauge (Erhvervsøko-

nomi – Herning) 

 

Faste deltagere 

Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, 

Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Stu-

dier) 

 

Gæster 

Punkt 2: Karen M. Lauridsen, lektor emerita, uddannelsesudvikler, CUL og 

en studerende fra International Council, Studenterrådet ved Aarhus Uni-

versitet 

 

Fraværende: 

Carsten Jensen (Statskundskab); Bo Sandemann Rasmussen (Økonomi); 

Hans Henrik Hansen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Hanna-Louise 

Schou Nielsen (Statskundskab); Kasper Hald Christensen (Psykologi); Ale-

xander Estrup (Erhvervsøkonomi); Kira Svane Kristensen (Ingeniøruddan-

nelserne i Herning); Carsten Willemoes Jørgensen (HA jur. og 

Cand.merc.jur.); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Jan Laursen 

(BDE, Herning); Torben Tambo (Cand.polyt., Herning); John Bang Mathi-

asen (GMM, Herning); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –ITKO) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (8.30) 

2. Internationalt studiemiljø (8.40) (D) 

3. Aarhus BSS Uddannelsesrapport (9.30) (D) 

4. Projektorienteret forløb (10.00) (B) 

5. Forslag til kommende punkter (10.50) 

6. Orienteringspunkter (11.00) 

7. Eventuelt (11.10) 

8. Opsummering af dagens møde (11.20) 

 

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

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

v. Lars Esbjerg 

 

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Internationalt studiemiljø 

v. Lars Esbjerg 

Gæster: Karen M. Lauridsen, lektor emerita, uddannelsesudvikler, CUL og en stude-

rende fra International Council, Studenterrådet ved Aarhus Universitet 

 

Som baggrundsmateriale til punktet var der udsendt rapporter om internationalisering 

af uddannelser fra Aarhus BSS International, som giver et indblik i omfanget af interna-

tionale studerende på de forskellige uddannelser. 

 

Lars Esbjerg bød velkommen til gæsterne og redegjorde for, at internationalt studiemiljø 

er et vigtigt emne for Aarhus BSS, dels for de udenlandske studerende som kommer til 

Aarhus BSS som udvekslings- eller full degree-studerende, og dels for danske stude-

rende som eksponeres for andre kulturer og derved gøres klar til at arbejde på et inter-

nationalt arbejdsmarked. Dog er rekrutteringen af internationale studerende udfordret 

af politiske tiltag som dimensioneringen af antallet af engelsksprogede uddannelsesplad-

ser. Det er vigtigt at sikre, at flere af de internationale studerende bliver i Danmark efter 

endt uddannelse og bruger deres uddannelse på det danske arbejdsmarked. 

 

Karen M. Lauridsen præsenterede den nyeste forskning og viden inden for det internati-

onale læringsrum. 
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Det internationale læringsrum og internationaliserede studieprogrammer (curricula) 

omfatter ideelt set: 

 

 Et indhold der, afhængigt af disciplinen, inkluderer eksempler fra forskellige 

kulturer og geografiske områder eller sammenligninger på tværs af kulturer og 

geografiske områder.  

 

 En række læringsmål der indeholder sådanne internationale og interkulturelle 

komponenter, herunder udvikling af de studerendes interkulturelle kompeten-

cer; samlet set fører disse komponenter til nogle disciplinspecifikke og/eller ge-

neriske kompetencer hos uddannelsens kandidater. 

 

 Et studieprogram der gennemføres på et sprog der kan være, men ikke nødven-

digvis er, det lokale eller nationale sprog på den givne højere uddannelsesinstitu-

tion.  

 

 Et studieprogram der udbydes til forskelligartede studentergrupper: 

o Generelle demografiske forskelle 

o Forskelligartet uddannelsesbaggrund (discipliner; nationale systemer) 

o Forskellige førstesprog og kulturer 

 

Den studerende orienterede om internationalt studiemiljø set fra et studenterperspektiv. 

Læringsmiljøet blev fremhævet som afslappende og positivt, hvilket også gælder den 

danske mentalitet hos undervisere og medstuderende, ligesom uddannelsessystemet i 

Danmark har et godt ry. Det kan dog være svært at få kontakt til danske studerende, især 

hvis man læser på en engelsksproget uddannelse med mange internationale studerende. 

 

Det er svært at navigere på AU’s website, da mange sider ikke er tilgængelige på engelsk. 

Især for udvekslingsstuderende er det en udfordring, at de forventede kurser ikke var til-

gængelige, og at information om eksamenstidspunkter oplyses sent. Udvekslingsstude-

rende fremhæver positivt de hjælpsomme internationale koordinatorer, introdage og 

mentorordningen, hvor udvekslingsstuderende får hjælp til at blive integreret i deres nye 

studiemiljø.  

 

Udenlandske studerende, der læser en hel uddannelse, får først besked om, at de er op-

taget i juni, hvilket opfattes som meget sent sammenlignet med mange andre udenland-

ske universiteter. 

 

Det blev drøftet, hvordan man lokalt på Aarhus BSS understøtter de internationale stu-

derende, og hvordan man arbejder med internationalisering i de enkelte uddannelser. 

Lars Esbjerg redegjorde for, at der på cand.merc.-uddannelsen gøres meget for at under-

støtte internationalisering. Som eksempel blev det nævnt, at der via Summer University 

hentes internationale undervisere ind, ligesom der deltager mange internationale stude-

rende på kurserne. 
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Prodekanen opfordrede til, at man lokalt i de enkelte studienævn har fokus på, hvordan 

man integrerer de internationale studerende bedre og arbejder med internationalisering 

i uddannelserne. Det er vigtigt, at de studerende får de nødvendige kompetencer til at 

fungere på det nationale og globale arbejdsmarked. 

 

Prodekanen henledte endvidere opmærksomheden på, at EQUIS i forbindelse med insti-

tutionsakkrediteringen har spurgt ind til, hvordan der arbejdes med fx business ethics i 

relation til internationale studerende, som ikke er vokset op med den samme kultur som 

de danske studerende. 

 

  

3. Aarhus BSS Uddannelsesrapport 

v. Line Fristrup 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget sagsfremstilling og uddannelses-

rapport for Aarhus BSS 2019. 

 

Uddannelsesrapporten er en redegørelse for uddannelsernes kvalitet baseret på de sta-

tusmøder og uddannelsesevalueringer, som er gennemført i årets løb. Uddannelsesrap-

porten indeholder ud over en afrapportering på sidste års handleplan og en opfølgning 

på kvalitetspolitikkens 5 delpolitikker en ny handleplan, som vil danne grundlag for det 

strategiske arbejde på uddannelsesområdet ved Aarhus BSS. 

 

Der var enighed om, at uddannelsesrapporten ser fin ud, og der deles mange gode ek-

sempler på initiativer og erfaringer, som andre uddannelser kan gøre brug af. Der var 

enkelte kommentarer til 1. årsfrafaldet, hvor det kan være svært at pege på entydige for-

klaringer på udsvingene. Rune Stubager forslog, at der blødes op på formuleringen om, 

at forbedringen i frafaldet på politik og økonomi mellem årgang 2016 og 2017 kan til-

skrives dygtige tutorer, da tutorerne gør en rigtig god indsats hvert år.  

 

Per Andersen oplyste, at bedre fastholdelse af de studerende/bedre studiestart bliver en 

del af AU’s strategi, og der kommer fokus på ”First year experience”. 

 

Fra studenterside blev det foreslået, at der kommer tal på, hvor mange studerende der 

udmeldes, fordi de har opbrugt deres 3 eksamensforsøg. 

 

Eventuelle ønsker til præciseringer i rapporten sendes til Line Fristrup senest den 7. no-

vember. 

 

Uddannelsesrapporten drøftes af fakultetsledelsen på et møde den 19. november 2019, 

og på baggrund af drøftelserne tilpasses rapporten i dekansekretariatet, og der udfærdi-

ges en ledelsespåtegning til rapporten, som herefter fremsendes til prorektor for uddan-

nelse. De fire uddannelsesrapporter fra fakulteterne drøftes i Udvalget for Uddannelse, 

der udarbejder en uddannelsesberetning med samlet status for uddannelseskvalitet, som 

danner grundlag for en drøftelse i universitetsledelse og bestyrelse. 
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4. Projektorienteret forløb 

v. Per Andersen 

 

Forud for mødet var der fremsendt høringsbidrag fra de enkelte studienævn samt fra de 

studerende i Aarhus BSS Uddannelsesforum og fra jurastuderende til sagsfremstillingen 

vedr. kvalitetssikring af projektorienterede forløb ved Aarhus BSS. 

 

På baggrund af kritik fra studenterside indledte Per Andersen med at fastslå, at Aarhus 

BSS Uddannelsesforum efter hans vurdering er det rette forum for drøftelse af forslag til 

minimumsramme for projektorienteret forløb. Aarhus BSS Uddannelsesforum har netop 

til opgave at bidrage til den fælles kvalitetssikring af Aarhus BSS’ uddannelser samt at 

sikre, at de studerende så vidt muligt møder en ensartet praksis på tværs af fakultetet. 

 

Forslaget, der har været til høring i studienævnene, omfatter 4 elementer: 

 

1. Der kan gennemføres ét projektorienteret forløb (bortset fra Cand.IT og 

Cand.merc.aud.) 

2. Studienævnet udformer fagligt relevante læringsmål, og der indgår et element af 

refleksion 

3. Kvalitetssikring påhviler studienævnene 

4. Indhold af og omfang af den skriftlige hjemmeopgave 

 

Det fremgår af tilbagemeldingerne fra studienævn og studerende, at uenighederne især 

vedrører punkt 4, og at der er to varianter af projektorienteret forløb hhv. den business-

orienterede og den samfundsvidenskabelige model, der bygger på to forskellige traditio-

ner. Derfor centrerede den efterfølgende drøftelse sig om dette punkt og de indkomne 

argumenter. 

 

På baggrund af drøftelsen i Uddannelsesforum blev det besluttet, at Per Andersen over-

vejer den videre proces for arbejdet, herunder om der skal formuleres to modeller. Der 

blev således ikke truffet beslutning om en minimumsramme for projektorienteret forløb 

på mødet. I forlængelse heraf havde Per Andersen under sin læsning af kursusbeskrivel-

serne observeret, at læringsmålsbeskrivelserne i kursusbeskrivelserne for projektorien-

teret forløb mange steder kan og bør blive skarpere, da mange er meget løst formuleret. 

Dette vil den videre proces også lægge op til.   

 

 

5. Forslag til kommende punkter 

v. Lars Esbjerg 

 

Lars Esbjerg foreslog, at der på næste møde drøftes eksamensklager, herunder hvilke 

trends der opleves, og hvad der kan gøres for at undgå klager. 
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6. Orienteringspunkter   

6.1 Udvalget for Uddannelse  

Der var intet til orientering. 

 

6.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

På fakultetsledelsens strategiseminar i november skal det bl.a. drøftes, hvad der særligt 

kendetegner dimittender fra Aarhus BSS, herunder om der kan defineres kompetencer 

på tværs, som der ofte bliver spurgt til i akkrediteringssammenhæng. 

 

6.3 Aarhus BSS Studier 

Anni Bækgaard Langberg orienterede om ny organisering af SNUK, da afdelingsleder 

Anja Lunderskov Jakobsen desværre ikke kommer tilbage. SNUK har i en længere peri-

ode været organiseret i to teams hhv. et sagsbehandlingsteam og et team for studie-

nævnssupport. Ledelsen i Aarhus BSS Studier har besluttet at fortsætte denne opdeling, 

fordi den har vist sig at fungere godt, dog med den ændring, at de to teams bliver til to 

afdelinger.  

 

Den fremtidige organisering af SNUK bliver herefter: 

 

 En afdeling for studienævnssupport og rådgivning med Mariann Holmslykke 

som afdelingsleder og 

 En afdeling for studentersager og uddannelseskvalitet med Pia Behrens Gam-

melgaard som afdelingsleder. 

 

Ændringen er trådt i kraft.  

 

 

10. Eventuelt 

TTO - fortrolighedskontrakter 

Lars Esbjerg oplyste, at der er sendt en mail til institutlederne om, at TTO (Technology 

Transfer Office) pga. stort arbejdspres ikke har mulighed for at prioritere fortroligheds-

kontrakter i forbindelse med projektorienterede forløb. Det er problematisk, da en del 

virksomheder ikke vil acceptere AU’s standardkontrakt.  

 

Kvalitetssikring af opsætning af kursusevaluering 

På det seneste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum blev det oplyst, at der kun var ca. 

15%, der havde kvalitetssikret opsætning af kursusevaluering. Fra studenterside blev der 

spurgt ind til opfølgningen, og Lars Esbjerg oplyste, at rigtig mange rent faktisk havde 

kvalitetssikret, men havde overset, at de skulle afslutte med at ”krydse af”.  BSS IT vil 

forsøge at gøre denne del mere tydelig og intuitiv. 

 

Universitetsvalg 2019 

Der afholdes valg til bl.a. studenterpladserne i studienævnene fra mandag den 11. no-



 

 

  

  

Side 7/7 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

vember til torsdag den 16. november. For de studerende, der ikke fortsætter, bliver mø-

det den 3. december deres sidste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

 

11. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med en præsentation af nye-

ste viden om internationalisering samt internationalisering set fra et studenterperspek-

tiv. Det er relevant for studienævnene at overveje, hvordan man kan arbejde med inter-

nationalisering af uddannelserne. 

 

Uddannelsesrapporten ser fin ud, og der var enkelte kommentarer. 

 

For så vidt angår projektorienteret forløb, blev der ikke truffet endelig beslutning, men 

Per Andersen arbejder videre med et forslag. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.20. 


