
 

 

 

 
Aarhus BSS Studier  

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 3  

8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 0201 

bss.au.dk 

 

 

 

Dato: 28. juni  2021 

Ref: HAF  

 
 

Side 1/8 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Fredag den 18. juni 2021 kl. 9.00-11.00 

Sted: Zoom-møde 
 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Michael Svarer (Økonomi); Malene Kerzel (Jura); Mimi Yung Mehlsen 

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

(Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Simone Vestergaard Laursen (Statskundskab); Nicolas Seidenschnur (Øko-

nomi); Frederikke Rose Wiesauer (Jura); Andreas Mosekjær Bjørn (Virk-

somhedskommunikation og IT); Rasmus Støttrup (Ingeniøruddannelserne 

i Herning) 

 

Morten Rask, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

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

ling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Jan Laursen (BDE, Herning); Torben 

Tambo (Cand.polyt., Herning); Peter Bjerre Mortensen (Politik og Øko-

nomi); Jakob Arnoldi (Cand.it –ITKO), Christian Waldstrøm (Virksom-

hedskommunikation), Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi, Herning) 

 

Faste deltagere 

Fatos Kutllovci (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studie-

chef, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus 

BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 2 og 3: 

Klaus Mors Kristensen, Uddannelseskvalitet og Studiesystemer, Aarhus 

BSS Studier 

Punkt 4: 

Mariann Holmslykke, Afdelingsleder for Undervisning og Eksamen & Stu-

dienævnssupport og Rådgivning, Aarhus BSS Studier 

 

Fraværende: 

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

nelserne i Herning); Louise Maria Thomsen (Erhvervsøkonomi);  Thomas 

Tandrup Lamm (Psykologi); Frank Thinggaard (Cand.merc.aud.);  John 

Bang Mathiasen (GMM, Herning) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (9.00) (B) 

2. Proces for undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2021 (9.05) (O) 

3. Drøftelse af krænkende adfærd (9.15) (D) 

4. Evaluering af den nye procedure for valgfagstilmelding ifm. curricu-

lumbaseret planlægning (9.35) (D) 

5. Opsamling vedr. online mundtlige prøver (9.55) (D) 

6. Anvendelse af postdocs og ph.d.-studerende som eksaminatorer, med-

bedømmere og vejledere ved eksamen (10.15) (D) 

7. Orienteringspunkter (10.35) 

8. Forslag til kommende punkter (10.45) 

9. Eventuelt (10.50) 

10. Opsummering af dagens møde (10.55) 

 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) 

v. formanden 

 

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Proces for undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2021 (O) 

v. prodekanen for uddannelse 

Gæst: Klaus Mors Kristensen, Uddannelseskvalitet og Studiesystemer, Aarhus BSS Stu-

dier 

 

Som bilag til punktet havde medlemmerne modtaget sagsfremstilling og rapport over 

resultaterne fra undervisningsmiljøvurderingen på Aarhus BSS sammenlignet med AU 

for undersøgelsesåret 2020. 

 

Prodekanen for uddannelse orienterede om, at processen for undervisningsmiljøvurde-

ring kører parallelt med de årlige statusmøder, men at opfølgningen på undervisnings-

miljøvurderingen vil blive integreret i disse møder. 

 

Prodekanen for uddannelse henledte opmærksomheden på nedenstående forhold i for-

bindelse med drøftelserne af undervisningsmiljøvurderingen i studienævnene: 
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Spørgsmålet om, hvorvidt de studerende har følt sig ignoreret eller udelukket fra stu-

diefællesskabet, skiller sig markant ud, da 24% angiver, at de har oplevet det. Prodeka-

nen opfordrer til, at studienævnene indgående drøfter, hvad der kan gøres for at imø-

degå dette. 

 

Der ønskes gerne input til følgende uklarheder: 

 

Under tematikken ”Fagligt miljø og interaktion med undervisere” er det ikke klart, 

hvad forholdet er mellem de to emner. 

 

På spørgsmålet om, hvor mobning, chikane og diskrimination finder sted, angives 3 

svarmuligheder:  

1. Digitalt 

2. I andre studierelevante sammenhænge 

3. På uddannelsesstedet  

 

Det er uklart, hvad andre studierelevante sammenhænge dækker over. 

 

Fatos Kutllovci gennemgik herefter processen for undervisningsmiljøvurdering, som i 

hovedtræk svarer til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV), og som omhandler de 

studerendes vurdering af universitetets psykiske undervisningsmiljø samt fysiske og 

æstetiske studiemiljø. Vurderingen skal foretages minimum hvert tredje år og skal 

være tilgængelig for studerende og andre interesserede. En hjemmeside forventes op-

rettet til offentliggørelsen. 

 

I midten af juni trækker BSS Studier uddannelsesspecifikke rapporter fra Power BI, 

som behandles i de enkelte studienævn i september med henblik på identificering af lo-

kale indsatsområder. Studienævnene får tilsendt sagsfremstilling efter sommerferien. 

 

Efter behandlingen i studienævnene vil der ske en efterfølgende tværgående opsamling 

i hhv. uddannelsesforum og fakultetsledelse med henblik på identificering af tværgå-

ende indsatsområder, og i slutningen af oktober samler prodekanen for uddannelse op 

på de vedtagne initiativer i et fælles notat for fakultetet. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum tog planen for opfølgning i studienævnene og på fakul-

tetet til efterretning. 

 

 

3. Drøftelse af krænkende adfærd (D) 

v. formanden 

Gæst: Klaus Mors Kristensen, Uddannelseskvalitet og Studiesystemer, Aarhus BSS Stu-

dier 

 

På det seneste møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum blev proceduren for håndtering 

af krænkende adfærd drøftet. Det viste sig, at der kun var relativt få sager og kun ét til-

fælde, hvor en studieleder blev involveret i håndtering af sagen.  
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Som bilag til punktet på dette møde var der udsendt sagsfremstilling samt data på ud-

dannelsesniveau om omfanget af diskrimination og sexisme over for studerende. Disse 

data viser, at der er flere, der oplever krænkende adfærd, men at forholdene ikke altid 

indberettes. Uddannelsesforum understregede vigtigheden af, at de studerende ved, 

hvor de kan henvende sig i tilfælde af krænkende adfærd. 

 

Flere af mødedeltagerne gav udtryk for, at tallene i de uddannelsesspecifikke rapporter 

er svære at læse, da mange af procentangivelserne ses i forhold til den samlede gruppe 

af respondenter, der har oplevet det pågældende forhold. Der var enighed om, at det vil 

være mere hensigtsmæssigt med en angivelse i absolutte tal, så det er tydeligt, hvor 

mange studerende det drejer sig om. Klaus Mors Kristensen kunne tilslutte sig dette 

forslag og ændrer formatet, så studienævnene får tilsendt opgørelserne i absolutte tal. 

 

Prodekanen for uddannelse redegjorde for, at tallene på fakultetsniveau svarer til tal-

lene for de øvrige fakulteter, og at de institut- og uddannelsesspecifikke data også lig-

ner hinanden. Der er ingen specifikke uddannelser, der afviger fra det generelle billede. 

 

Der var enighed om, at problemet skal tages alvorligt, og at der skal arbejdes for at 

nedbringe diskrimination og sexisme. Det er derfor vigtigt, at temaet bliver drøftet i 

fagmiljøerne, og at dialogen følges op med konkrete handlinger. Rapporterne gør det 

endvidere muligt fremover at følge udviklingen over tid. 
 

Mødedeltagerne gav udtryk for, at det kan være svært at forholde sig til krænkelserne, 

da konteksten ikke er kendt. Det vil derfor være fint, hvis de studerende under drøftel-

serne i studienævnene fx kan komme med cases og input, da de vurderes at være de 

bedste til at komme med forslag til, hvordan krænkende adfærd kan forebygges. Fra 

studenterside blev det endvidere foreslået at lave kvalitative undersøgelser.  

 

Mødedeltagerne tilkendegav, at der er grænser for, hvor langt universitetets ansvar 

rækker uden for campus, men at det er vigtigt, at der sættes fornuftige rammer op på 

campus, hvor Aarhus BSS bl.a. har Code of Conduct for studerende og undervisere.  

 

 

4. Evaluering af den nye procedure for valgfagstilmelding ifm. curriculum-

baseret planlægning (D) 

v. formanden 

Gæst: Mariann Holmslykke, Afdelingsleder for Undervisning og Eksamen & Studie-

nævnssupport og Rådgivning, Aarhus BSS Studier 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget notat vedr. opsamling på de stu-

derendes 1. og 2. tilmeldingsperiode til efteråret 2021. 

 

Mariann Holmslykke redegjorde for baggrunden for ændringen af proceduren for valg-

fagstilmelding, som skyldes AU’s beslutning om at overgå til curriculumbaseret plan-

lægning. Den nye procedure indebærer, at de studerende kan se deres skemaer og ek-

samensplaner inden tilmeldingsperioden, og de bliver særligt opfordret til at tjekke for, 
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at der ikke opstår sammenfald af timer og/eller eksamener i forbindelse med deres 

valgfagstilmelding. 

 

Mariann Holmslykke fremhævede, at de studerende har været meget omhyggelige med 

at orientere sig om, hvordan de skulle tilmelde sig, og hvordan de skulle tjekke for 

overlap i undervisning og eksamen. Det har imidlertid været en ret stor omvæltning for 

de studerende, at de har skullet vælge om i 2. runde, hvis de ikke fik plads på de øn-

skede fag i 1. runde, og at de også kunne risikere ikke at få deres ønskede fag i 2. runde. 

 

Det overordnede indtryk er, at det er gået fint, men at der skal foretages enkelte juste-

ringer. 

 

Efter 2. runde var der studerende på statskundskab og jura, der ikke havde fået et til-

strækkeligt antal fag/ECTS, og der blev lavet en ekstra tilmeldingsrunde for disse stu-

derende i samarbejde med studielederne.  

 

Studenterrepræsentanten fra statskundskab fremhævede, at en del studerende havde 

været frustrerede, og at de følte sig dårligere stillet med det nye system. 

 

Fremadrettet skal det enkelte studium fra starten være meget opmærksom på, om der 

udbydes et tilstrækkeligt antal kurser og et tilstrækkeligt antal pladser på de enkelte 

kurser til at kunne rumme det forventede antal studerende.  

 

Det skal ligeledes overvejes, om fag med ganske få pladser tilovers i 1. runde skal udby-

des i 2. runde.  

 

Det har vist sig, at studier, der ønsker fordeling på fag efter anciennitet, er svære at 

håndtere på KA 1. semester, da bachelorstuderende, som tilmelder sig fag på kandidat-

uddannelsen, har et højere antal ECTS end de kandidatstuderende.  

 

Herudover er håndteringen af udvekslingsstuderende ligeledes et opmærksomheds-

punkt.  

 

Mariann Holmslykke vil tage initiativ til en evalueringsrunde med den enkelte studiele-

der og uddannelsesrådgiver, og BSS PLAN styregruppen har besluttet, at der kommer 

en evalueringsrunde af hele processen i alle studienævn til efteråret. 

 

 

5. Opsamling vedr. online mundtlige prøver (D) 

v. formanden 

 

Studienævnene på Aarhus BSS har i løbet af foråret drøftet den fremtidige brug af on-

line mundtlige prøver post corona med inddragelse af de erfaringer, der er gjort under 

corona-pandemien. Som bilag til punktet var der fremsendt uddrag af referater fra de 

studienævnsmøder, hvor emnet har været drøftet. 
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Studienævnsformændene orienterede om drøftelserne i de enkelte studienævn. Med få 

undtagelser er der konsensus om, at mundtlige prøver som udgangspunkt skal være 

med fysisk tilstedeværelse, men at der kan forekomme fag, hvor det er hensigtsmæs-

sigt, at mundtlige prøver afvikles online grundet fagets beskaffenhed eller behovet for 

at kunne få kvalificerede censorer.  

 

Det vil være op til det enkelte studienævn at beslutte, om man vil gøre brug af online 

mundtlige prøver, og det skal fremgå tydeligt af kursusbeskrivelsen, hvis prøven fore-

går online.  

 

Det er ligeledes vigtigt, at de studerende i et fag stilles lige – uagtet om eksamen afvik-

les fysisk eller online. Det er op til de enkelte studienævn at fastlægge dispensations-

praksis for adgang til online mundtlige prøver, fx for indkommende og udgående ud-

vekslingsstuderende. 

 

I forbindelse med drøftelsen af punktet blev det nævnt, at studienævnene tidligere har 

fået oplyst, at beslutningen om, hvorvidt en mundtlig stedprøve skal omlægges til on-

line format udgør faktisk forvaltningsvirksomhed. Lisbeth Sonne Christensen, konst. 

afdelingsleder i Studentersager, BSS Studier, har efterfølgende bekræftet dette. Med 

udgangspunkt i studienævnenes tilbagemeldinger, vil BSS Studier snarest muligt udar-

bejde et forslag til håndtering af eventuelle henvendelser fra studerende, som fremlæg-

ges for Uddannelsesforum.    

 

 

6. Anvendelse af postdocs og ph.d.-studerende som eksaminatorer, med-

bedømmere og vejledere ved eksamen (10.15) (D) 

v. formanden 

 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til mødet i september, og formanden udarbej-

der forinden en sagsfremstilling. 

  

 

7. Orienteringspunkter 

7.1 Udvalget for Uddannelse/Dekanatet/Fakultetsledelsen 

 

Streamingudstyr er taget ned 

Det nye studieår starter helt uden restriktioner, og det midlertidige streamingudstyr i 

undervisningslokalerne er taget ned, da man ønsker, at de studerende skal vende fysisk 

tilbage til campus, og da man ikke ønsker hybridløsninger i undervisningen. Panopto 

installeres dog i 3 lokaler på Fuglesangs Allé, og det vil være muligt at få lov til at an-

vende udstyret, som man fx gør på HD. 

 

BSS-studieberedskabsgruppe 

BSS-studieberedskabsgruppen nedlægges og afholder sit sidste møde i midten af au-

gust. 
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Strategiproces 

Strategiprocessen er ved at være slut. De fleste kommentarer fra BSS Uddannelsesfo-

rum er indarbejdet, og strategien offentliggøres snarest. 

 

Trivselsmidler til genstart af studielivet 

Første ansøgningsrunde er afsluttet, og der er uddelt ca. 130.ooo kr. Ikke alle ansøgnin-

ger er blevet tilgodeset, da der i visse tilfælde manglede faglig relevans samt program 

og budget for aktiviteten. Hjemmesiden opdateres, så det fremgår, hvad der er givet 

støtte til. Der kommer en ny ansøgningsrunde den 15. september 2021, og prodekanen 

opfordrede til, at ansøgerne fokuserer på de opstillede rammer for, hvad der kan søges 

midler til, og hvad ansøgningen skal indeholde. 

 

Tværgående entreprenørskabskursus 

I forbindelse med udvikling af nye tværgående undervisningstilbud inden for entrepre-

nørskab, har Udvalget for Uddannelse bedt Jeppe Dørup Olsen fra Erhverv og Innova-

tion om at rette henvendelse til fakulteternes uddannelsesfora med henblik på at få de-

res input til indholdet i kurserne. 

 

Årlige statusmøder 

Prodekanen roste kvaliteten af datapakkerne og afviklingen af de årlige statusmøder, 

hvor alle involverede har bidraget positivt og konstruktivt i forhold til de identificerede 

problemstillinger. Det kan konkluderes, at uddannelserne overordnet set er velfunge-

rende på Aarhus BSS, og at der ikke er nogen brændende platforme. 

 

Brightspace 

Efterårets kurser er tilgængelige i Brightspace, der efter sommerferien afløser Black-

board. Underviserne kan dermed begynde at opbygge deres kurser, så de er klar til ef-

terårssemestret. Der udsendes snarest mail til underviserne, og der bliver gode mulig-

heder for support. 

 

7.2 Aarhus BSS Studier 

Undervisning og eksamen planlægges uden restriktioner i efteråret. 

 

 

8.  Forslag til kommende punkter 

v. formanden 

 

I henhold til årshjulet er der tre punkter til mødet i september: 

 

Opfølgning på undervisningsevaluering 

Delegationsskrivelse 

Rekruttering 

 

Herudover kommer det udskudte punkt om anvendelse af postdocs og ph.d.-stude-

rende som eksaminatorer, medbedømmere og vejledere ved eksamen på dagsordenen. 
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Formanden foreslog desuden, at fortrolighedskontrakter drøftes, og at Jesper Hult-

mann fra TTO inviteres til at deltage under punktet. 

 

Anni Bækgaard Langberg foreslog, at fjerneksamen drøftes i forhold til elitesportsudø-

vere. 

 

 

9. Eventuelt 

Streaming af undervisningen 

Uddannelsesforum drøftede fordele og ulemper ved streaming af undervisningen. Un-

dervisningsformater fastlægges dog lokalt, så det er op til det enkelte studienævn at 

tage stilling til streaming under hensyntagen til lokalemæssig kapacitet og pædagogi-

ske overvejelser. 

 

 

10. Opsummering af dagens møde 

v. formanden 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med en orientering om pro-

cessen for behandling af undervisningsmiljøvurderingen i studienævn og uddannelses-

forum, som Aarhus BSS Uddannelsesforum tog til efterretning. 

 

Herefter fulgte en drøftelse af, hvordan krænkende adfærd bedst behandles i studie-

nævnene, og der var enighed om, at data skal angives i absolutte tal frem for procent-

angivelser. Mødedeltagerne håber at kunne få mere viden om konteksten og proble-

mets omfang under drøftelserne i studienævnene med henblik på identificering af mu-

lige løsningsforslag. 

 

Den nye procedure for valgfagstilmelding er forløbet uden større problemer, men der 

skal rettes op på enkelte forhold, ligesom der blev identificeret flere opmærksomheds-

punkter. Der har været udfordringer især på statskundskab, som der skal ses nærmere 

på. 

 

For så vidt angår den fremtidige brug af online mundtlige prøver, er det op til det en-

kelte studienævn at vurdere, hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en pædagogisk vurde-

ring, ligesom der skal tages stilling til dispensationspraksis.  

 

Det midlertidige streamingudstyr er taget ned, men der vil være mulighed for anven-

delse af videoplatformen Panopto i enkelte lokaler på Fuglesangs Allé. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.05. 

 


