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 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 5. november 2018, kl 08.15-11.00 
Fuglesangs Alle 4, 2630-K101 
Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 2018 
 
Tilstedeværende:  
Medlemmer 
Studienævnsformænd 
Formand Anne Skorkjær Binderkrantz (Statskundskab); Helle Spindler (Psy-
kologi); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi);  
 
Studenterrepræsentanter 
Kasper Selmar Pedersen (Økonomi); Hanna-Louise Schou Nielsen (Stats-
kundskab); Michael Schøtt (Psykologi);  
 
Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Dekanatet, Aarhus BSS 
  
Observatører 
Carsten Willemoes Jørgensen (HA Jur og Cand.Merc Jur); Mogens Dilling-
Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (cand.merc.aud);  
Rune Stubager (Politik og Økonomi); Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi 
– Herning) 
 
Faste deltagere 
Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, 
Aarhus BSS Studier); Lasse Damgaard Møller (sekretariatsbetjening, Aarhus 
BSS Studier);   
 
Gæster 
Punkt 2: Maja Hjerrild, CUL 
Punkt 3: Kim Nørskov, AU Udddannelse – Studiesystemer 
Julie Drejer Kornum, Aarhus BSS Studier, Vejledning 
Susanne Bunk, Aarhus BSS Studier, SNUK 
Punkt 4: Lisbeth Sonne, Aarhus BSS Studier, SNUK 
 
Fraværende 
Bo Sandemann Rasmussen (Økonomi); Malene Kerzel (Jura); Kirsten Wølch 
Rasmussen (Erhvervssprog); Trine Susanne Johansen (Virksomhedskommu-
nikation & IT); Jan Laursen (BDE); Hans Henrik Hansen (Businessingeniør i 
Herning); Christa Thomsen (Virksomhedskommunikation); Jacob Nielsen 
(Erhvervsøkonomi); Camilla Rosenkrantz Skovborg (Jura); Malene Bjørn 
Dahl (Virksomhedskommunikation & IT); Thomas Bjerre Bojsen (Business-
ingeniør i Herning); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –ITKO); Torben Tambo 
(Cand.Polyt); John Bang Mathiassen (GMM); 
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DAGSORDEN 
D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15) 

2. Studiestartprøve (08.20) (D/B) 

3. Præsentation af studietidslinje (08.50) (O) 

4. Delegationsskrivelse (09.20) (B) 

5. Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2018 (09.50) (D) 

6. Kriterier i Kvote 2 (D) (10.05) 

7. Forslag til kommende punkter (10.35) 

8. Orienteringspunkter (10.40) 

9. Eventuelt (10.50) 

10. Opsummering af dagens møde (10.55) 
 

***************************************************** 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15)   
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  
 
Referat fra møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 12. september 2018 er skriftligt 
godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Studiestartprøve (08.20) (D/B) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz og Per Andersen 
Gæst: Maja Hjerrild, CUL  
 
Studiestartsprøven 2018 er blevet afviklet i perioden d. 31/8-9/9. Aarhus BSS Uddannelsesforum drøf-
ter rapporten fra CUL og vurderer, hvorvidt studiestartsprøven skal fortsætte.  
 
******************** 
Referat: 
 
Maja Hjerrild præsenterede studiestartsprøvens formål, hvor det primære formål er at 
sikre, at nyoptagne studerende er aktive på studiet af hensyn til 1. oktobertallene, og se-
kundært at evaluere de studerendes oplevelse af studiestarten samt indsamle informa-
tion omkring de studerendes studievalg. 
 
Ved studiestartsprøven i 2018 blev skemaet sendt til 2326 studerende, der var en svar-
procent på 94,4 (2195 svar), og der er blevet udmeldt 23 studerende (knap 1 %).  
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Grundet persondataforordningen var der tilføjet en samtykkeerklæring, hvor formålet 
var at opnå samtykke til, at resultaterne kan bruges til andre analyseformål end registre-
ring af fremmøde. 110 studerende afviste at lade data indgå til andre analyseformål.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede, hvad Persondataforordningen indebærer i for-
hold til at kunne identificere og kontakte studerende, der ikke har besvaret studiestarts-
prøven. 
 
Såfremt Aarhus BSS Uddannelsesforum skulle ønske at fortsætte med prøven, ville det 
pga. Persondataforordningen kræve, at der skulle udarbejdes en skærpet formålsformu-
lering, hvor det desuden skulle fremgå, at data behandles efter principperne for evalue-
ringsdata. Ligeledes ville spørgeskemaet skulle revideres i foråret 2019. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum gav i forlængelse af drøftelsen udtryk for, at det kunne 
være hensigtsmæssigt, hvis der i så tilfælde også blev lavet en beskrivelse af anvendelses-
muligheder for data, der genereres i forbindelse med studiestartsprøven. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum blev på baggrund af drøftelserne opfordret til at tage stil-
ling til, hvorvidt man ønsker at fortsætte med at afvikle studiestartsprøven, da 1) det er 
meget arbejde for at fange få studerende. De studerende kan besvare prøven uden at 
være tilstede. 2) Det kan give en dårlig start på studiet for de studerende, som uretmæs-
sigt bliver varslet og eventuelt udmeldt 3) prøven udfordres af Persondataforordningen, 
da vi kun må anvende resultaterne til formål, hvor der er givet specifikt samtykke 4) in-
formation om de studerende motivation og uddannelsesvalg kan indhentes på andre, 
mere hensigtsmæssige måder. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede, hvordan man ellers kan sikre, at de stude-
rende, der er inaktive kan identificeres, hvis der ikke er en studiestartsprøve. På denne 
baggrund støttede Aarhus BSS Uddannelsesforum indstillingen om, at der ikke fremover 
laves en samlet studiestartsprøve, men at der undersøges muligheder for lokale løsnin-
ger i forhold til at identificere studerende, der ikke møder frem. Samtidig anbefaler Ud-
dannelsesforum, at der for de data, der er indsamlet i forbindelse med studiestartsprø-
ven 2018 anvendes samme procedure som for evalueringsdata i forhold til anvendelse af 
data til analyseformål. 
 
 
3. Præsentation af studietidslinje (08.50) (O) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
Gæster: Kim Nørskov, AU Udddannelse – Studiesystemer  
Julie Kornum Drejer, Aarhus BSS Studier, Vejledning  
Susanne Bunk, Aarhus BSS Studier, SNUK 
 
Den 1. november 2018 lanceres et nyt online værktøj, ”Min studietidslinje”, som de stu- derende kan 
tilgå via mitstudie.au.dk. Formålet med Studietidslinjen er at give de stude- rende en mulighed for at 
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danne sig et visuelt overblik over deres uddannelse og den per- sonlige fremdrift i eget studieforløb. De 
studerende vil via Studietidslinjen kunne se de- res beståede ECTS og resultater, deres kursus- og eksa-
menstilmeldinger, maksimale stu- dietid, manglende fag, mv. 
 
Kim Nørskov, AU Uddannelse – Studiesystemer, er projektleder og præsenter Studie-tidslinjen. 
 
************************** 
Referat: 
Kim Nørskov præsenterede projektet og viste, hvordan studietidslinjen fungerer. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum stillede opklarende spørgsmål til funktionaliteten. 
 
Det blev endvidere drøftet, hvilke muligheder der er for at informere om studietidslinjen 
bredere på Aarhus Universitet.  
 
 
4. Delegationsskrivelse (09.20) (B) 
v. Per Andersen 
Gæst: Lisbeth Sonne, Aarhus BSS Studier, SNUK 
 
På møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 12. september 2018, blev der indledende drøftet en revide-
ret udgave af delegationsskrivelsen. På baggrund af drøftelser i studienævnene, beslutter Aarhus BSS 
Uddannelsesforum, hvorvidt den reviderede delegationsskrivelse kan godkendes. 
 
På møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 12. september 2018, blev der endvidere lagt op til en drøf-
telse af en fælles praksis for fjerneksaminer. På baggrund af studienævnenes ønsker til en fælles prak-
sis, er det vurderet, hvilket administrativt set up der imødekommer de foreslåede rammer.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum vurderer på baggrund af studienævnenes ønsker til fælles praksis samt 
beskrivelse af administrativt set up, hvorvidt en endelig løsning, skal drøftes endnu en gang i studie-
nævnene eller hvorvidt der kan indskrives en fælles praksis i delegationsskrivelsen. 
 
*********************** 
Referat: 
 
Ad 1) Delegationsskrivelsen 
Indstillingen var, at Aarhus BSS Uddannelsesforum opfordredes til at godkende delega-
tionsskrivelsen med de mindre ikke betydningsbærende kommentarer, som de enkelte 
studienævn har haft. 
 
Rune Stubager påpegede, at Studienævn for Økonomi har ønsket en ændring i praksis i 
forhold til eksaminer af tre dages varighed, hvilket ikke fremgår af delegationsskrivelsen. 
Dette beror på en misforståelse, hvorfor den ændrede praksis tilføjes.  
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Aarhus BSS Uddannelsesforum tiltrådte overordnet set delegationsskrivelsen, dog med 
forbehold for nedenstående punkter.  
 
Ad 1a) Praksis for skift af valgfag 
I forhold til skift af valgfag har der udviklet sig forskellige praksisser, hvoraf nogle diver-
gerer fra delegationsskrivelsen. De forskellige praksisser går fra en praksis, hvor til- og 
afmeldingsfrister overholdes, til en mere fleksibel praksis, hvor den studerende har mu-
lighed for at skifte valgfag efter studiestart. 
 
Per Andersen kommenterede på den baggrund, at det kan være svært at forklare de stu-
derende, at der er forskellig praksis på tværs af Aarhus BSS i forhold til skift af valgfag. 
Det er derfor et ønske, at der konvergeres mod en fælles løsning, der sigter mod, at tids-
grænser i højere grad overholdes, således at de studerende er med fra begyndelsen af et 
undervisningsforløb, og institutterne kan regne med de tilmeldingstal, der ligger til 
grund for beslutningen om at gennemføre et fag. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede derefter perspektiverne i de forskellige model-
ler, der i dag reelt er i brug: 
 
De studier, der har en fleksibel model, gav udtryk for, at den studerende skal have været 
til første undervisningsgang, før vedkommende kan vurdere faget, og hvorvidt den stu-
derende ønsker at fastholde dette. 
 
Anne Skorkjær Binderkrantz informerede om Statskundskabs model med prioritering af 
studerende, hvor der frem til 1. september er mulighed for at skrive sig på en venteliste 
til fag, hvor der potentielt bliver plads. 
 
Delegationsskrivelsen beskriver generelt, at der skal være særlige omstændigheder for at 
skifte valgfag, og på nogle studier, at en faglig begrundelse kan være tilstrækkelig. I prak-
sis kører det dog på nogle studier uden en egentligt faglig begrundelse, hvorfor man på 
disse studier ønskede at lægge behandlingen over som administrativ praksis. Det blev på 
denne baggrund diskuteret, hvorvidt der kan laves en model for at skifte fag uden faglig 
begrundelse. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum tilsluttede sig et ønske om at undersøge forskellige mo-
deller for tilmelding til valgfag. Indtil der kan findes en fælles model, fastholdes eksiste-
rende praksis. Sagen prioriteres og afventer yderligere input fra prodekan og BSS Stu-
dier. 
 
Ad 1b) Beskrivelse af praksis i forbindelse med overførsel af merit 
Beskrivelsen i delegationsskrivelsen i forhold til overførsel af merit stemmer ikke 
overens med faktisk praksis, hvorfor det var indstillt, at dette punkt godkendes på et se-
nere tidspunkt, når der er foretaget en praksisgennemgang og en juridisk afklaring. 
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Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede ikke punktet eksplicit, hvorfor det drøftes på et 
kommende møde. 
 
Ad 2) Vedrørende fjerneksamen 
I oplægget til studienævnenes drøftelse fremgik det, at Aarhus BSS Studier ville opsum-
mere samt lave en administrativ vurdering af den foreslåede løsning.  
 
Dette har dog ikke været muligt før mødet, da det blandt andet indbefatter en juridisk 
vurdering af universitetets og den studerendes rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med afvikling af fjerneksamen. Ved deadline for indsendelse af bilag var dette endnu 
ikke afklaret. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede de forskellige mulige løsninger, herunder hvilke 
typer af studerende, der skal have muligheden for fjerneksamen, samt hvilke typer af ek-
saminer der er indbefattet. Derudover blev det drøftet, hvilke forudsætninger der skal 
være tilstede, før den studerende kan få adgang til en fjerneksamen. 
 
Aarhus BSS Studier udarbejder en indstilling til administrativ procedure på baggrund af 
de indkomne ønsker fra studienævnene, mens prodekanen vil udarbejde udkast til en 
rammebeskrivelse, hvorefter drøftelsen genoptages i Aarhus BSS Uddannelsesforum.  
 
 
5. Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2018 (09.50) (D) 
v. Line Fristrup 
***************************** 
Referat: 
 
Line Fristrup præsenterede de overordnede principper for uddannelsesrapporten 2018. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum får mulighed for en skriftlig kommentering frem til 9. 
november 2018.  
 
 
6. Kriterier i Kvote 2 (D) (10.05) 
v. Per Andersen 
 
Per Andersen præsenterer status på Aarhus Universitets udspil til omkring nye kriterier til kvote 2.  
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøfter udspillet. 
 
**************************** 
Referat:  
Udvalget for Uddannelse ønsker en model for kriterier i kvote 2, som skaber en ramme-
fortælling omkring arbejdet med kvote 2 samt er nemt kommunikerbar til kommende 
studerende. 
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Der er derfor blevet udarbejdet et udkast til en model for optagelseskriterier i kvote 2, 
hvor de enkelte uddannelser kan definere, hvilke fag der skal udgøre karaktersnit for 
kvote 2. Dette fagsnit kan suppleres med enten en test; særlige kvalifikationer; eller in-
terview.  
 
Der kan også tilbydes en forventningsafstemningssamtale. Denne kan dog ikke indgå i 
optagelsesvurderingen, men kan fungere som ren oplysning og gensidig forventningsaf-
stemning. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede de forskellige muligheder og hvorvidt alle ansø-
gere i kvote 2 for eksempel skal tilbydes et optagelsesinterview, hvis interviewet i praksis 
ikke kan rykke meget i forhold til det endelige snit. 
 
Derudover blev det drøftet, hvordan de enkelte elementer kan kombineres og defineres.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede endvidere, hvilke konsekvenser et fagsnit som 
adgangskrav kan have i henholdsvis kvote 1 og 2.  
 
Endelig blev det drøftet, hvordan den konkrete vurdering af særlige kvalifikationer fore-
tages. Herunder blev der opfordret til, at man på universitetsniveau drøfter, hvordan det 
vurderes om kvalifikationer er sædvanlige blandt ansøgerne. 
 
Per Andersen gav udtryk for, at Aarhus BSS Uddannelsesforums kommentarer er taget 
til efterretning og vil indgå i overvejelserne i forbindelse med det videre arbejde. 
 
 
7. Forslag til kommende punkter (10.35) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
*********************** 
Referat: 
Der var ingen kommentarer. 
 
8. Orienteringspunkter (10.40) 
8.1 Udvalget for Uddannelse   
Intet til orientering. 
 
Dekanatet/Fakultetsledelsen 
Intet til orientering 
 
Aarhus BSS Studier 
Intet til orientering 
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9. Eventuelt (10.50) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Intet til eventuelt. 
 
10. Opsummering af dagens møde (10.55) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum indstillede, at Studiestartsprøven ikke udbydes i sin nu-
værende form fremover (se punkt 2). 
 
Delegationsskrivelsen blev godkendt med forbehold for de drøftede udeståender (se 
punkt 4). 
 
Der blev opfordret til at læse uddannelsesrapporten grundigt igennem samt være op-
mærksom på handleplan for 2019.  
 
 
\Mødet sluttede kl. 11.00 
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