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Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 12. april 2019, kl 12.00-14.30 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 2630-K101 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Malene Kerzel (Jura); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi); Hans Henrik Han-

sen (Ingeniøruddannelserne i Herning) 

 

Studenterrepræsentanter 

Christina Munkholm (Økonomi); Marie Dall (Jura); Camilla Bolander 

(Virksomhedskommunikation og IT); Alexander Estrup (Erhvervsøkonomi)  

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

Frank Thinggaard (Cand.merc.aud); Jan Laursen (BDE, Herning); Rune 

Stubager (Politik og Økonomi); Christian Waldstrøm (Virksomhedskom-

munikation), Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – Herning) 

 

Faste deltagere 

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

Aarhus BSS Studier); Anja Lunderskov Jakobsen (Afdelingsleder, SNUK, 

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

dier) 

 

Gæster 

Punkt 3: 

Salma Mohamed, Mustapha Ali El-Ahmad og Mette Tikær Brock, CUL 

Punkt 4: 

Klaus Mors Kristensen og Kevin Gaarde O'Halloran, BSS Studier, Anna Ba-

ger-Elsborg, CUL 

Punkt 5: 

Jens Bundgaard, AU Dual Career 

 

Fraværende: 

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

Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og IT); Jacob Klitmøller (Psyko-

logi); Kira Svane Kristensen (Ingeniøruddannelserne i Herning);  Hanna-

Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Kasper Hald Christensen (Psyko-

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

Dilling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervs-

sprog); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –ITKO); John Bang Mathiasen 

(GMM, Herning);  Torben Tambo (Cand.polyt., Herning) 

 

 

 

  

 

 

 

                Referat 



 

 

  

  

Side 2/10 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden (12.00) 

2. Godkendelse af referat (12.05) 

3. Opfølgning på undervisningsevaluering efteråret 2018 (12.10) (D) 

4. Studentertrivsel og fastholdelse (12.40) (D) 

5. Dual Career og iværksætterscreening (13.10) (D) 

6.  Gymnasiestrategi 2019 (13.40) (O) 

7. Forslag til kommende punkter (13.55) 

8. Orienteringspunkter (14.00) 

9. Eventuelt (14.10) 

10. Opsummering af dagens møde (14.20) 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden  

v. Lars Esbjerg 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Godkendelse af referat  

v. Lars Esbjerg 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

3. Opfølgning på undervisningsevaluering efteråret 2018 

v. Lars Esbjerg 

Gæster: Salma Mohamed, Mustapha Ali El-Ahmad og Mette Tikær Brock, CUL 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget notat vedr. fælles digital kursus-

evaluering på Aarhus BSS – status fra efterårssemestret 2018. 

 

Gæsterne fra CUL orienterede om hovedpunkterne i notatet, herunder  

 Implementering af det nye spørgeskema 

 Individuel evaluering af holdundervisere 

 Større sikkerhed ift. de individuelle rapporter med indførelse af adgangskoder 

 Løbende tilpasning af evalueringerne (periode, ekstra spørgsmål) 

 Nye initiativer for at øge svarprocenten 

 Underviserkommentarer på kursusevalueringsrapporterne. 
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Der var særlig fokus på udviklingen i svarprocenterne, som er stigende, og tendensen ser 

ud til at fortsætte. Den foreløbige gennemsnitlige svarprocent for Aarhus BSS er cirka 43 

for efterårssemestret 2018, hvilket er en stigning på ca. 5 procentpoint sammenlignet 

med foråret 2018, og svarprocenten er den højeste siden første måling i efteråret 2015.  

 

Studenterrepræsentanterne fremhævede, at de studerende generelt efterspørger viden 

om, hvordan evalueringsresultaterne bliver brugt, og at det er vigtigt, at det kommunike-

res ud bl.a. med henblik på at øge svarprocenten.  

 

En høj svarprocent har endvidere stor betydning i forhold til at sikre validiteten og legiti-

miteten af evalueringsresultaterne. Der vil være forskel på, hvad de forskellige studie-

nævn/institutter vil anse som en passende svarprocent, men prodekanen for uddannelse 

ser gerne en svarprocent på ca. 2/3. Prodekanen opfordrer til, at der sættes tid af i un-

dervisningen til udfyldelse af spørgeskemaerne, samt at studienævnene hvert semester 

er med til at udvælge og videreformidle 2 gode eksempler på, hvilke ændringer der er fo-

retaget på baggrund af evalueringsresultaterne.  

 

Det er hensigten, at den kursusansvarlige får en ny rolle i relation til kvalitetssikring af 

opsætningen af kursusevalueringen ved semesterstart. Det er kun den kursusansvarlige 

– og ikke alle undervisere – der vil modtage mails om kvalitetssikringen. Fordelene er, at 

kun én person har ansvaret, og at evalueringsteamet ved, hvem der skal kontaktes ved 

mistanke om fejl eller mangler. Det er derfor vigtigt, at feltet ”kursusansvarlig” i kursus-

kataloget er udfyldt korrekt. Ændringen har medført, at ca. 50% af underviserne (i form 

af de kursusansvarlige) mod tidligere ca. 20% er inde i systemet og kvalitetssikre evalue-

ringen. Prodekanen for uddannelse forventer dog, at procentsatsen bliver højere. 

 

Repræsentanterne fra CUL gennemgik kort de nyheder, der er på vej, og fremhævede 

især dashboards til underviserne og studieledere, som vil give mulighed for at følge ud-

viklingen i evalueringsresultaterne over tid. Funktionaliteten forventes at være færdig-

udviklet og tilgængelig for undervisere og studieledere i efteråret 2019. Herudover arbej-

der evalueringsteamet på at udvikle en hierarkisk adgang til kursusevalueringsrappor-

terne, hvor rapporterne differentieres i forhold til modtagerne. Per Andersen fremhæ-

vede i den forbindelse, at der stadig pågår drøftelser af, hvem der må se hvilke data, da 

de indeholder en grad af personfølsomme oplysninger i henhold til GDPR.  

 

Formanden henledte opmærksomheden på, at den engelske version af spørgeskemaet 

ikke er helt i overensstemmelse med den danske og opfordrede til, at problematikken 

bringes videre fx til Udvalget for Uddannelse. For det første oversættes udbytte med out-

come, hvilket formanden ikke mener er helt præcist. For det andet oversættes ”Undervi-

seren var god til at formidle stoffet” til ”The teacher was good at communicating the 

subject matter.” Formanden udtrykte i forlængelse heraf bekymring for validiteten af re-

sultaterne, hvis betydningen af så centrale spørgsmål ikke er identisk på dansk og en-

gelsk, og henviste til at resultaterne af evalueringerne har stor betydning for undervi-

serne, især i forbindelse med bedømmelser. 
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4. Studentertrivsel og fastholdelse 

v. Per Andersen 

 

Gæster: Klaus Mors Kristensen, Kevin Gaarde O’Halloran og Anna Bager-Elsborg 

 

Klaus Mors Kristensen og Kevin Gaarde O’Halloran præsenterede status for frafald på 

Aarhus BSS. 

  

Frafaldet på 1. år for BA-uddannelser på tværs af fakulteter viser, at Health har et meget 

lavt frafald i forhold til de tre øvrige fakulteter, hvor frafaldet stort set ligger på samme 

niveau. Frafaldet fordelt på BA-uddannelser på Aarhus BSS (årgang 2017) viser, at Psy-

kologi har et meget lavt frafald (6,6%). Frafaldet på KA er generelt væsentligt lavere 

sammenlignet med BA, og også her ligger Psykologi meget lavt (0,5%). Der var ingen re-

præsentanter fra Psykologi til stede på mødet, så de studerende opfordrede til, at man 

undersøger, om der er indført særlige tiltag på Psykologi til mindskelse af frafaldet. 

 

Det samlede frafald for årgang 2013-17 på Aarhus BSS viser, at 13,9% skifter til et andet 

studie på Aarhus BSS, 9,1% skifter til et andet fakultet, og 77% forlader AU. Der var enig-

hed om, at det er en meget stor procentdel af de frafaldne studerende, der ikke bliver på 

AU, men det er desværre ikke muligt at skaffe data om disse studerende. 

 

46% af de studerende, som frafalder første år, har ikke optjent ECTS, og 84% har optjent 

30 ECTS eller derunder. 

 

Frafald opdelt på adgangsgivende eksamener på BA viser, at studerende med en HF-ek-

samen har et markant større frafald (31,3%) end studerende med en STX-eksamen 

(16,8%). Frafald opdelt på adgangsgivende kvotient viser, at 14% med en kvotient > 9 

falder fra, hvorimod 30,4% med en kvotient < 7 falder fra. Der er således en markant 

sammenhæng mellem adgangsgivende kvotient og frafald. Frafald 1. år opdelt på køn 

(BA) viser, at der ikke er nævneværdige forskelle på frafald i forhold til køn. 

 

Hvis studielederne ønsker yderligere frafaldsanalyser, er de meget velkomne til at kon-

takte Klaus og Kevin. 

 

Anna Bager-Elsborg præsenterede rapporten Kortlægning af årsager til stress, som var 

udsendt som bilag til punktet. 

 

Studiemiljøundersøgelser har vist et stigende stressniveau blandt de studerende. I 2011 

angav 10% af de studerende på Aarhus BSS, at de oplevede stærke stress-symptomer i 

forbindelse med dagligdagen, og dette tal var steget til 19% i 2017. På denne baggrund 

efterspurgte Aarhus BSS Uddannelsesforum yderligere analyser af data fra SMU2017. 

Disse analyser viser, at forekomsten af stress varierer på tværs af uddannelser, at stress 

forekommer oftere blandt kvindelige end mandlige studerende, og at stress er svagt kor-

releret med karakterer (adgangsgivende såvel som karakterer opnået på universitetet). 

Analyserne viste dog samtidig, at størstedelen af variationen i forekomsten af stress er 
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uforklaret, og derfor bad Uddannelsesforum om en kvalitativ undersøgelse med det for-

mål at identificere årsager til stress blandt studerende på Aarhus BSS. 

 

Undersøgelsen bygger på 21 gruppeinterviews med i alt 50 studerende fra BA-uddannel-

serne i hhv. psykologi, økonomi, statskundskab, HA Almen og jura. 

 

Rapporten er centreret om temaerne Selvstudie, Karakterer, Eksamen, CV, Den ideelle  

Studerende, og den kvalitative analyse kan opsummeres således: 

 

Selvstudie 

De studerende beskriver samstemmende, at pensum og opgaver har et omfang, som 

overstiger deres resurser, uden at de dog foreslår, at omfanget af pensum mindskes. Stu-

diet beskrives som grænseløst, idet de studerende oplever, at de altid kunne og burde 

læse mere. De studerende beskriver, at de finder det vanskeligt at finde en balance i de-

res studieliv, herunder prioritere i pensum og prioritere mellem studier, arbejde og fri-

tid. Som konsekvens heraf beskriver de studerende en altid tilstedeværende dårlig sam-

vittighed samt følelser af individuel skyld. 

 

Karakterer 

De studerende beskriver, hvordan karaktererne er et udtryk for faglig dygtighed, og hvis 

de får lave karakterer, kan de føle sig usikre på, om de hører til på studiet. De studerende 

beskriver, hvordan de har svært ved at gennemskue deres eget faglige niveau, og karak-

tererne bliver den væsentligste feedback på, hvordan de klarer sig. De studerende ople-

ver et dyk i karakterniveau fra gymnasiet til universitetet, men opretholder et ambitions-

niveau, hvor kun høje karakterer er gode nok. De studerende beskriver, hvordan karak-

terer også på universitetet er døråbner til fremtidsmuligheder såsom praktikophold, stu-

diejob og fremtidigt job. Derfor oplever de studerende, at lave karakterer har store nega-

tive konsekvenser. 

 

Eksamen 

Mange af de studerende beskriver, hvordan de i eksamensperioder oplever et stort fysisk 

og følelsesmæssigt ubehag. De beskriver bekymringstanker, der gør eksamensperioden 

altomfattende og uoverskuelig. De studerende presses af frygten for at dumpe eksamen, 

frygten for at komme bagud som følge af reeksaminer og frygten for at blive smidt ud af 

uddannelsen, fordi eksaminerne ikke bestås. 

 

CV 

De studerende beskriver samstemmende, at der er en CV-kultur på deres uddannelser. 

De studerende oplever et pres fra flere sider for at tænke på deres CV, og både medstu-

derende, ældre studerende og kommende arbejdsgivere giver udtryk for, at CV’et er vig-

tigt. De studerende frygter at blive valgt fra af kommende arbejdsgivere, hvis de ikke har 

et tilstrækkeligt godt og interessant CV. 
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Den ideelle studerende 

Forestillingerne om, hvordan man skal være studerende på universitetet, forhandles 

imellem de studerende, og de beskriver, hvordan de sammenligner sig med hinanden. 

De studerende har oplevelsen af, at det kan være svært at sige nej og prioritere noget fra. 

De beskriver, at det er nødvendigt at være et supermenneske for at leve op til de idealer, 

de identificerer. 

 

Med hensyn til at afhjælpe stress giver de studerende følgende 5 råd i rapporten: 

 

 Gruppearbejde giver ansvar og fællesskab 

 Hjælp til at prioritere i pensum 

 Mere undervisning i studieteknik 

 Underviserne signalerer, det er okay at holde fri 

 Mere feedback 

 

Mødedeltagerne var enige med Anna Bager-Elsborg i, at temaerne i rapporten ikke er 

nye, men genkendes som hørende til studielivet. Det nye er tyngden og angsten for at 

fejle eller blive vejet og fundet for let ved hvert eneste møde med en autoritet (fx under-

viser). Det er endvidere et problem, der også hører til samfundet og ikke kun universite-

tet. 

 

Det blev drøftet, hvordan og i hvilke fora stresskulturen kan adresseres. Nogle af ele-

menterne kommer fra omverdenen, og de kan være svære at påvirke. I RUS-ugen kan 

man fx man imødegå nogle af stresselementerne og italesætte en bedre stresskultur. Ved 

arrangementer for studerende med oplæg af alumner, kan man med fordel invitere op-

lægsholdere, der er gået ”lidt skæve veje” og sørge for stor faglig spredning.  

 

Rapporten skal drøftes i studienævnene på baggrund af en sagsfremstilling fra prodeka-

nen for uddannelse. Herefter vil input fra studienævnene blive behandlet i Aarhus BSS 

Uddannelsesforum. 

 

Rune Stubager oplyste, at man på Politik og Økonomi har haft gode erfaringer med et pi-

lotprojekt, hvor ældre studerende holder gruppesamtaler med læsegrupper. 

  

 

5. Dual Career og iværksætterscreening 

v. Per Andersen 

Gæst: Jens Bundgaard, daglig leder af AU Dual Career 

 

Jens Bundgaard præsenterede AU Dual Career, som rådgiver elitesportsudøvere og stu-

denteriværksættere mhp. at håndtere to parallelle karrierespor: Det akademiske og det 

enten sportslige eller entreprenørielle. Tidligere opgav de studerende ofte enten studi-

erne eller sports-/iværksættersporet, hvor de nu har bedre muligheder for at kombinere 

to karriereveje. AU’s Dual Career-program har siden 2011 fremmet muligheden for at 
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tage en universitetsuddannelse sideløbende med en karriere inden for elitesport – og si-

den 2016 inden for iværksætteri.  

 

For Dual Career er det en central tese, at stærke studerende (med fordel) kan supplere 

med en ambitiøs karriere ved siden af studierne. Ved at tilbyde rådgivning og åbne op 

for lidt mere fleksibilitet i studieforløbet er det lettere for de studerende både at følge 

iværksætterdrømmen og undgå at gå på kompromis med deres uddannelse. 

 

AU har udviklet et pointsystem (max 40 point), der vurderer iværksættere inden for fire 

overordnede kategorier med i alt 12 kriterier: 

 

1. Den studerendes commitment til iværksætteri (12 point) 

 Virksomhedens levetid 

 Egen investering i produkt- eller virksomhedsudvikling 

 Deltagelse i iværksætterfællesskaber med fokus på entreprenøriel udvikling 

2. Virksomhedens styrker (6 point) 

 Ansatte/jobskabelse 

 Relevant faglighed/erfaring (vurdering) 

 Skalerbart produkt og projekt (vurdering) 

3. Virksomhedens produkt (6 point) 

 Patentpotentiale/ forskningshøjde (vurdering) 

 Nyhedsværdi på markedet/unique selling point (vurdering) 

 Time-to-market (vurdering) 

4. Markedsinteresse (16 point) 

 Omsætning seneste regnskab/realiseret omsætning/bindende ordrer 

 Kapitaltilførsel (inkl. fonde, legater mm.) 

 Markedsefterspørgsel /dokumenterede brugerbehov (vurdering) 

 

En studerende kan alene betragtes som iværksætter på AU, hvis han/hun scorer mindst 

18 point i en samlet vurdering af alle 12 kriterier. Pointsystemet er tænkt som en støtte 

til studienævnene, og det er samtidig med til at sikre ensartede og gennemsigtige krav 

for ansøgerne. 

 

Gruppen af studerende, der følger Dual Career-programmet på AU, klarer sig generelt 

godt - de har en god fremdrift på studiet og et lavt frafald. 

 

De uddannelser, der ligger i TOP 5 med studenteriværksættere, er: 

 

1. Business Development Engineer 

2. Erhvervsøkonomi 

3. IT/Datalogi 

4. Informationsvidenskab 

5. Medicin 
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Formanden oplyste, at Studienævnet for Erhvervsøkonomi har godkendt mulighed for 

projektorienteret forløb i egen virksomhed, og at studienævnet har udviklet en model, 

der skal afprøves i efteråret.  Jan Laursen oplyste, at det også er altafgørende for BDE-

studerende, at de får mulighed for projektorienterede forløb i egen virksomhed. 

 

På næste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum vil projektorienteret forløb i egen virk-

somhed blive drøftet, bl.a. med henblik på erfaringsudveksling. 

 

 

6. Gymnasiestrategi 2019 (O) 

v. Per Andersen 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne fået tilsendt AU’s gymnasiestrategi, som 

Per Andersen præsenterede.  

 

AU har et godt samarbejde med gymnasiesektoren, som løbende er blevet styrket. I før-

ste omgang satses der især på det midtjyske område. 

 

Der skal fremadrettet være fokus på, hvordan samarbejdet om efteruddannelse af gym-

nasielærere styrkes, og hvordan AU bliver mere synlig for gymnasieeleverne.  Det skal 

endvidere sikres, at principperne for gymnasieindsatsen understøttes af organiseringen 

internt på AU, hvor der skal etableres et fagligt og administrativt set up på tværs af AU. 

 

Per Andersen orienterede om, at CUL afholder en inspirationsdag i maj med titlen Fra 

ungdomsuddannelse til Aarhus BSS bl.a. med oplæg om, hvad der karakteriserer de 

gymnasieelever, der er på ungdomsuddannelserne nu.  

 

Per Andersen foreslår, at der på sigt etableres en arbejdsgruppe under Aarhus BSS Ud-

dannelsesforum vedr. bl.a. rekruttering af gymnasieelever og forventningsafstemning i 

forhold til overgangen fra gymnasium til universitet.  

 

 

7. Forslag til kommende punkter  

v. Lars Esbjerg 

 

Formanden oplyste, at følgende punkter er på dagsordenen til næste møde iht. årshjulet: 

 

Projektorienterede forløb 

Internationalt studiemiljø 

Digitalisering i uddannelserne 

 

Der var ikke forslag til yderligere punkter. 
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8. Orienteringspunkter  

8.1 Udvalget for Uddannelse   

Den 1. april 2019 blev der afholdt et studienævnsseminar om anerkendelse af studeren-

des frivillige engagement. Seminaret blev indledt med et oplæg til inspiration fra Univer-

sity of Edinburgh, som har indført den såkaldte Edinburgh Award. Den fungerer som et 

program, hvor studerende med afsæt i f.eks. frivilligt foreningsarbejde sætter fokus på 

kompetencer, de gerne vil styrke, og lærer at reflektere over deres personlige udvikling. 

 

8.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Der var intet til orientering. 

 

8.3 Aarhus BSS Studier 

Aarhus BSS Studier arbejder videre med faktisk forvaltning jf. drøftelserne på det sidste 

møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum. Herudover er der fokus på nye systemer, herun-

der det nye planlægningssystem Semestry/ExamTerm. 

 

 

9. Eventuelt 

Campus 2.0 

 

Per Andersen orienterede om, at Campus 2.0 processen nu igen er i fuld gang efter hø-

ringen blandt medarbejdere og studerende i efteråret 2018. Forårets proces skal munde 

ud i et gennemarbejdet materiale, som kan sendes i udbud i efteråret 2019. Som led i 

processen afholdes der den 2. maj en workshop om undervisning med en kreds af stu-

dieledere, undervisere og studerende. Formålet med workshoppen er at få input til, 

hvilke grundlæggende bygningsmæssige elementer der bør tænkes ind i de fremtidige 

undervisningsmiljøer i Universitetsbyen, herunder samspillet mellem forelæsninger i 

auditorier, holdundervisning, gruppearbejde og studiezoner, optimering af de fysiske 

rammer til forskellige typer undervisning og sammenhængen med øvrige funktioner i 

Universitetsbyen. Pointerne fra workshoppen vil efterfølgende blive forelagt fakultetsle-

delsen til drøftelse og vil derefter indgå i processen frem mod udbuddet i efteråret 2019. 

 

 

10. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som ikke har omfattet mange beslutnings-

punkter, men der har været mange spændende drøftelser om bl.a. undervisningsevalue-

ringer, studietrivsel og iværksætteri. 

 

Med henblik på at øge svarprocenterne ved undervisningsevaluering, er det vigtigt at un-

derviserne følger anbefalingerne om at afsætte tid i undervisningen til evaluering, og at 

det italesættes over for de studerende, hvordan evalueringsresultaterne bruges. Det er 

meget relevant, at CUL laver analyser af svarprocenterne, så udviklingen følges tæt. 

 



 

 

  

  

Side 10/10 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Rapporten om studietrivsel er meget tankevækkende, og efter at rapporten er drøftet i 

studienævnene, vil input herfra blive diskuteret i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Mødet sluttede kl. 14.15 


