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Tid: Onsdag den 18. november 2020, kl. 9.00 
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Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Carsten Jensen (Statskundskab); Malene Kerzel (Jura); Lars Haahr (Virk-

somhedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Peter Stounbjerg (Statskundskab); Esben Klausen (Økonomi); Thomas 

Tandrup Lamm (Psykologi); Louise Maria Thomsen (Erhvervsøkonomi) 

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

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 

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

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

BSS Studier) 
 

Fraværende: 

Alexander Koch (Økonomi); Mimi Yung Mehlsen (Psykologi);  Hans Henrik 

Hansen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Carsten Willemoes Jørgensen 

(HA (jur.) og Cand.merc.(jur.)); Michael Svarrer (Økonomi); Jakob Arnoldi 

(Cand.IT –ITKO), Christian Waldstrøm (Virksomhedskommunikation), 

Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Torben Tambo (Cand.polyt., 

Herning); John Bang Mathiasen (GMM, Herning); Camilla Le (Virksom-

hedskommunikation og IT); Lars Møller Haase (Jura); Cecilie Damgaard 

Jensen (Ingeniøruddannelserne i Herning) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

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

2. Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2020 (9.05) (D) 

3. Opsamling på studienævnenes drøftelse af Rambøll-undersøgelse 

af den omlagte undervisning og eksamen i F20 (9.25) (D) 

4. Rammer for studiestart 2021 (10.10) (D) 

5. Afleveringsfejl i WISEflow (10.40) (B) 

6. Idé/indsatskatalog vedr. fastholdelsesindsatser (1. studieår) (10.55) 

(D, B)  

7. Eksamensafvikling ved vintereksamen 2020/2021 (11.15) (O) 

8. Forslag til kommende punkter (11.30) 

9. Orienteringspunkter (11.35) (O) 

10. Eventuelt (11.50) 

11. Opsummering af dagens møde (11.55) 

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

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B) 

v. formanden 

 

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
2. Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2020 (D) 

v. prodekan Per Andersen og rådgiver Fatos Kutllovci 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget sagsfremstilling og udkast til 

Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2020. 

 

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 opfølg-

ning på kvalitetspolitikkens 5 delpolitikker - en ny handleplan, som vil danne grundlag 

for det strategiske arbejde på uddannelsesområdet ved Aarhus BSS i 2020/2021. 

 

Det er positivt, at uddannelserne præsterer rigtig godt på hovedparten af kvalitetsindi-

katorerne på såvel bachelor- som kandidatniveau. De studerende vurderer i det store 

hele deres sociale trivsel og faglige udbytte højt (med lokale opmærksomhedspunkter 

ift. social trivsel og studieintensitet), og dimittender fra fakultetets uddannelser finder 

hurtigt relevant og vellønnet beskæftigelse. 
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Der er identificeret en række tværgående opmærksomhedspunkter, bl.a.: 

 Førsteårsfrafald  

 Studieintensitet (der varierer fra ca. 33 til 52 timer pr. uge) 

 Forskningsdækning (der især er udfordret på de mere professionsrettede ud-

dannelser, hvor der dog også er en bevidst strategisk prioritering af praksisele-

mentet i uddannelserne) 

 

Der er flere punkter på handleplanen for 2021, som involverer Aarhus BSS Uddannel-

sesforum: 

 Reduktion af førsteårsfrafald 

 Opdatering af fælles rammer for studiestart 

 Opfølgning på initiativer vedr. studieintensitet samt proces og model for bedre 

forventningsafstemning ift. studieintensitet 

 Videndeling og erfaringsopsamling fra trivselsprojekter 

 

Dagens møde i Uddannelsesforum adresserer førsteårsfrafald under punkt 6 og ram-

mer for studiestart under punkt 4. 

 

Der var enighed om, at uddannelsesrapporten ser fin ud, og at der ikke var noget over-

raskende i rapporten. Der var enkelte forslag til præciseringer, som vil blive indarbej-

det.  

 

Efter drøftelsen i Uddannelsesforum tilgår uddannelsesrapporten fakultetsledelsen til 

endelig godkendelse. Rapporten fremsendes herefter til prorektor for uddannelse. De 

fire uddannelsesrapporter fra fakulteterne drøftes i Udvalget for Uddannelse, der udar-

bejder en uddannelsesberetning med samlet status for uddannelseskvaliteten, som 

danner grundlag for en drøftelse i universitetsledelse og bestyrelse. 

 

 

3.  Opsamling på studienævnenes drøftelse af Rambøll-undersøgelse 

af den omlagte undervisning og eksamen i F20 (D) 

v. formanden 

 

I forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 iværksatte universitetsledelsen en eks-

tern undersøgelse af den omlagte undervisning og eksamen med henblik på erfarings-

opsamling til brug for en fremtidig udvikling af digitaliseret undervisning og eksamen. 

Som bilag til punktet var der fremsendt sagsfremstilling samt rapport udarbejdet af 

Rambøll Management Consulting. Rapporten har været drøftet i alle studienævn på 

Aarhus BSS, og der blev samlet op på disse drøftelser. 

 

Der var enighed i studienævnene om, at rapporten i høj grad baserer sig på den pludse-

lige nedlukning i foråret, og at efterårets undervisning er anderledes og af højere kvali-

tet pga. de mange erfaringer, der er opnået i foråret. Da resultaterne derfor i vidt om-

fang opfattes som mere historiske, er det vanskeligt at drage konkrete konklusioner ud 
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fra rapporten. Der blev endvidere udtrykt kritik af rapportens metoder, herunder for-

muleringen af spørgsmålene, den anvendte skala og overfladiske analyser. 

 

Som følge af corona-situationen er det på nuværende tidspunkt nødvendigt med både 

online og fysisk undervisning, men fremadrettet er det vigtigt at gøre sig pædagogiske 

overvejelser om, hvordan undervisningen skal være i efteråret 2021 og mere generelt 

om, hvad det er for et universitet (fysisk/online), vi ønsker fremover. Det skal eksem-

pelvis drøftes, om vi ønsker at gå tilbage til kun fysisk undervisning som før COVID19, 

eller om erfaringerne fra foråret og efteråret 2020 tilsiger, at der skal suppleres med 

online undervisning. Der vil sandsynligvis komme et pres fra både studerende og poli-

tisk side vedr. øget brug af EDU-it i undervisningen. Der blev advaret imod en for tek-

nologibegejstret og blind tro på, at EDU-it er løsningen på alt. Der kan dog være en 

praktisk afledt effekt ved øget brug, nemlig at det vil kunne lette presset på lokaler.  

 

Det skal nøje overvejes, hvilke typer fag/fagområder online-formater egner sig til. Det 

blev foreslået, at gennemgang af teorier eksempelvist med fordel kunne foregå online. 

De studerende kan så henvises til at se gennemgangen på video, og den fysiske under-

visning vil fx kunne bruges til refleksion og afprøvning af teorierne. Der vil ligeledes 

være bedre muligheder for at undgå gentagelser i undervisningen, da de studerende 

kan henvises til videomaterialet. Der var dog enighed om, at det fysiske møde mellem 

underviser og studerende er afgørende for et positivt læringsmiljø, og at rapporten un-

derstøtter, at fysisk undervisning generelt opleves at give et højere læringsudbytte.  

 

Der blev udtryk bekymring for, at det fysiske fremmøde blandt de studerende i efter-

årssemestret generelt har været meget lavt. Fra studenterside blev det fremhævet, at 

der kan være mange årsager til dette, og at det i høj grad handler om at minimere de 

sociale kontakter. Det har man mulighed for nu, hvor man kan træffe et aktivt valg om 

tilstedeværelse enten fysisk eller online. 

 

 

4.  Rammer for studiestart 2021 (D) 

v. prodekanen for uddannelse 

 

Som bilag til punktet var der fremsendt sagsfremstilling og notat vedr. rammer for stu-

diestart.  

 

Notatet har til formål at eksplicitere de overordnede rammer for den del af studiestar-

ten, der udgøres af rus-ugen, så det ligger fast, hvordan studiestarten håndteres. Rus-

ugen er en central del af universitetets uddannelsesaktivitet, og det er derfor studiele-

deren for den enkelte uddannelse, der har det samlede ansvar for hele rus-ugen. Der 

har tidligere været nogen usikkerhed vedr. fx sponsoraftaler, og det er afklaret, at der 

ikke må placeres sponsorarrangementer i rusugen. Studiestarten har stor ledelsesmæs-

sig opmærksomhed og pressebevågenhed, og det er hensigtsmæssigt med faste ram-

mer, der kan henvises til, og som alle kender. Det er ikke et selvstændigt formål, at 
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rusuge-aktiviteterne skal harmoniseres, men at rammerne netop giver plads til lokale 

traditioner.  

 

Det nøjagtige tidspunkt for afholdelse af rus-ugen er ikke fastlagt i notatet, da det vari-

erer fra år til år, hvornår (ugedag og -nr.) den 1. september er placeret. Det er en hen-

sigtserklæring, at studiestarten skal lede op til semesterstart omkring den 1. september 

og således skal ligge umiddelbart op til eller i dagene omkring semesterstart.  Det er 

et opmærksomhedspunkt, at rusugen ikke må ligge alt for tidligt som i 2020 og dvs. 

helst ikke før den 20. august, da de nye studerende først får besked om optagelse i slut-

ningen af juli. 

 

Rammerne har indledningsvist været drøftet i studielederkredsen, og de studerende 

kunne tilslutte sig, at det er positivt med rammer for studiestarten. 

 

Rammerne forelægges fakultetsledelsen til godkendelse i december eller januar måned. 

Det er vigtigt, at rammerne ligger klar i god tid inden næste års studiestart, da mange 

påbegynder planlægningen allerede tidligt i det nye år.  

 

 

5. Afleveringsfejl i WISEflow (B) 

v. prodekanen for uddannelse og studiechef Anni Bækgaard Langberg 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget sagsfremstilling med oversigt 

over sager vedr. afleveringsfejl i 2019 og 2020. 

 

Materialet viser, at der er sket en markant stigning i antallet af sager vedr. afleverings-

fejl ved eksamen i WISEflow fra sommereksamensterminen 2019 til sommereksa-

mensterminen 2020. Det hænger sandsynligvis sammen med, at der i forbindelse med 

sommereksamensterminen er sket en konvertering af størstedelen af de skriftlige sted-

prøver på BSS, så de er afviklet som hjemmeopgaver med aflevering i WISEflow. Tal-

lene indikerer, at der er behov for handling, da afleveringsfejlene har store konsekven-

ser for de studerende, som i langt de fleste tilfælde får deres besvarelser afvist.  

 

Det foreslås i indstillingen fra BSS Studier, at de faglige miljøer udvælger en ansvarlig 

underviser på hvert semester af de enkelte uddannelser, som gennemgår, hvordan 

upload og aflevering i WISEflow fungerer.  

 

Det blev tilkendegivet fra studieledere og studienævnsformænd, at underviserne ikke 

er de rette personer til at påtage sig denne opgave, da de ikke har den fornødne indsigt 

i systemet til at kunne besvare tekniske spørgsmål omkring WISEflow. I stedet blev det 

besluttet, at der udarbejdes en slide til underviserne med kort information til de stude-

rende om, at de skal følge instrukserne og aflevere i rette format og i rette tid. Undervi-

serne opfordres til at vise denne slide den sidste undervisningsgang. 

 



 

 

  

  

Side 6/9 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 


Kommunikationen til de studerende er altafgørende, og det blev foreslået at samle al 

relevant information i en video til de studerende. Studenterrepræsentanterne oplyste, 

at der allerede ligger en video på studieportalerne. Prodekanen tilkendegav, at videoen 

og det øvrige informationsmateriale til de studerende vil blive gennemgået igen med 

henblik på at sikre, at det er så opdateret og informativt som muligt. 

 

Der var stor opbakning til forslaget om, at de studerende i forbindelse med hver eksa-

men får information om en afleveringsmail, som de vil kunne sende deres eksamensbe-

svarelse til, hvis der opstår problemer ved eksamen. De studerende får dermed mulig-

hed for at afleveres deres besvarelser inden for fristen, hvis upload i WISEflow ikke er 

muligt. Eksamensbesvarelser vil blive sendt til bedømmelse, hvis de er afleveret inden 

for fristen og opfylder formkravene. 

 

 
6. Idé/indsatskatalog vedr. fastholdelsesindsatser (1. studieår) (D, B) 

v. prodekanen for uddannelse 

 

Som bilag til punktet var der udsendt sagsfremstilling og oversigt over udviklingen i 

førsteårsfrafald siden 2015. 

 
Fakultetsledelsen har besluttet, at førsteårsfrafald skal udgøre et prioriteret indsatsom-

råde i 2020. Det fremgår tydeligt af årets uddannelseskvalitetsprocesser, at førsteårs-

frafaldet er en vedblivende problematik, der skal tages systematisk hånd om – også på 

uddannelser, hvor frafaldet traditionelt har været lavt. 

 

Emnet har tidligere været drøftet i Uddannelsesforum, men der ønskes nu igangsat 

dels en fagnær proces forankret i studienævnene, dels en tværgående proces forankret i 

Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Med henblik på igangsættelse af den tværgående proces blev der nedsat en arbejds-

gruppe, der med afsæt i gode eksempler og generel vidensopsamling om frafald og 

virksomme tiltag skal tilvejebringe et idékatalog til uddannelsesnære fastholdelsesind-

satser frem mod februar 2021. 

 

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 

Studieleder Mogens Dilling 

Studieleder Malene Kerzel 

Studieleder Jan Laursen 

Afdelingsleder for Vejledning og Studieinformation Stina Lykkebye Tylén 

Rådgiver fra Fakultetssekretariatet Fatos Kutllovci (tovholder) 

 

Studenterrepræsentanterne i Uddannelsesforum havde desværre ikke mulighed for 

selv at deltage i arbejdsgruppen. Da det er vigtigt med de studerendes perspektiv, vil 

studenterrepræsentanterne gå i dialog med deres medstuderende for at finde et par 

deltagere til arbejdsgruppen, gerne på 3.-6 semester. Hvis studenterrepræsentanterne 

ønsker det, kan de få en referenceskrivelse med underskrift af dekan/prodekan som 
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anerkendelse for indsatsen, der kan vedhæftes deres CV. Hvis det ikke lykkes at finde 

medlemmer via studenterrepræsentanterne i Uddannelsesforum, vil studenterstudie-

vejlederne blive spurgt. 

 

 

7. Eksamensafvikling ved vintereksamen 2020/2021 (O) 

v. prodekanen for uddannelse 

 

Forud for mødet var der fremsendt notat om rammer for afvikling af eksamener ved 

Aarhus BSS vinter 2020/2021. 

 

Fakultetsledelsen har besluttet, at vintereksamenerne så vidt muligt afvikles som op-

rindeligt planlagt, dvs. at onsite eksamener fastholdes. Der er flyttet lidt rundt på ræk-

kefølgen af eksamener, lånt ekstra lokaler andre steder på campus o.l., således at de fo-

restående eksamener kan komme til at følge de almindeligt kendte og oprindeligt plan-

lagte formater. 

 

Hvis landet lukker ned, er det imidlertid nødvendigt med en plan B, og der er derfor 

udarbejdet en opdateret ramme og procesplan for omlægning af alle eksamener til on-

line-format. Her er der særlige udfordringer i forbindelse med håndskrifts- og flow-

lock-eksamener. 

 

Der mangler stadig at blive fastlagt enkelte procesgange i forbindelse med studerende i 

risikogrupper, studerende med ophold i udlandet og studerende, der skal i isolation på 

baggrund af mistanke om eller konstateret smitte med COVID19. Der arbejdes intenst 

på løsningsforslag, som for de mundtlige eksamener forventes at være på plads i star-

ten af uge 48 og for de skriftlige eksamener i slutningen af uge 48. 

 

Fra studenterside blev der opfordret til, at der kommunikeres løbende til de stude-

rende om eksamensafviklingen. Prodekanen for uddannelse oplyste, at de studerende  

vil blive opfordret til at følge Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende, som løbende vil 

blive opdateret med information i takt med, at løsningerne falder på plads. 

 

 

8. Forslag til kommende punkter 

 

Som bilag til punktet var der udsendt årshjul for Aarhus BSS Uddannelsesforum, hvor 

der ikke umiddelbart er punkter til december-mødet. Hvis mødet i december fasthol-

des, kan der evt. gives en status vedr. planerne for afvikling af vintereksamen. 

 

Formanden foreslog, at der i foråret drøftes fortrolighedskontrakter.  
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9. Orienteringspunkter (O) 

 

9.1 Udvalget for Uddannelse   

AU har udviklet et tværgående e-læringsforløb om databeskyttelse (GDPR) for stude-

rende. Udvalget for uddannelse ønsker en pilotafprøvningsfase i foråret 2021, hvor for-

løbet testes af i forskellige fagligheder. Studielederne vil modtagere yderligere informa-

tion med henblik på udvælgelse af kurser til afprøvning af forløbet. 

 

9.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Studiemiljøundersøgelsen på Aarhus Universitet er i fuld gang, og svarprocenten for 

Aarhus BSS ligger p.t. på 28%. Da resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen bruges i 

det fremtidige kvalitetsarbejde og i det fælles arbejde med studiemiljøet, er det vigtigt, 

at resultaterne giver et retvisende billede, og derfor opfordrede prodekanen studiele-

derne og studentermedlemmerne af Uddannelsesforum til at promovere undersøgel-

sen. Svarfristen udløber den 15. december, og målet er en svarprocent på 40. 

 

Selvom det på nuværende tidspunkt forventes, at eksamenerne kan afvikles som oprin-

deligt planlagt ved vintereksamen, vil der frem til afholdelse af eksamen være en risiko 

for, at landet lukker ned. Det er derfor vigtigt, at studielederne identificerer de eksame-

ner, der i tilfælde af omlægning er særligt udfordrede, som fx flowlock eksamener og 

håndskrevne eksamener, så der kan træffes beslutning om en plan B for afvikling af 

disse eksamener i studienævnene. 

 

9.3 Aarhus BSS Studier 

I Aarhus BSS Studier er der for øjeblikket travlt med eksamener, forårets planlægning 

(der som noget nyt omfatter bl.a. planlægningsdata og fagklynger for alle uddannelser) 

samt generelt håndtering af corona-situationen. 

 

Hvad angår AU’s nye fælles planlægningssystem, er der opstået en forsinkelse i forhold 

til at kunne planlægge eksamener i det nye system. Da undervisning og eksamen på 

grund af den delte lokalepulje skal planlægges i det samme system, er Aarhus BSS’ 

ibrugtagning af det fælles planlægningssystem forsinket. Dette påvirker ikke overgan-

gen til den curriculumbaserede planlægning, herunder årshjulet med de aftalte dead-

lines.   

 

 

10.  Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

11. Opsummering af dagens møde (11.55) 

v. formanden 

 

Formanden opsummerede dagens møde, hvor uddannelsesrapporten blev drøftet og 

enkelte præciseringer blev tilføjet. 
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Da Rambøll-undersøgelsen af den omlagte undervisning og eksamen baseres på foråret 

2020, er det vanskeligt at drage konkrete konklusioner, og man drøftede herefter fy-

sisk/online undervisning fremover. 

 

Det reviderede udkast til rammer for studiestart blev drøftet, og det er positivt, at der 

er plads til lokale traditioner. 

 

Hvad angår afleveringsfejl i WISEflow kunne den foreslåede model, hvor underviserne 

skal gennemgå, hvordan WISEflow fungerer, ikke godkendes. I stedet præsenterer un-

derviserne en slide, der viser, hvordan de studerende sikrer sig det rigtige set-up, og 

der var enighed om, at der er behov for bedre information. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til et idékatalog vedr. fast-

holdelsesindsatser på 1. studieår. 

 

De oprindelige eksamensformater fastholdes, og de sidste procesgange, der mangler at 

blive fastlagt, forventes klar i uge 48.   

 

 

Mødet sluttede kl. 11.50. 

 


