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Referat af konstituerende møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 19. februar 2020, kl 8.15 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 2630-K101 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

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

Malene Kerzel (Jura); Jacob Klitmøller (Psykologi); Lars Esbjerg (Er-

hvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Peter Stounbjerg (Statskundskab); Esben Klausen (Økonomi); Lars Møller 

Haase (Jura); Thomas Tandrup Lamm (Psykologi); Amalie Krøier (Virk-

somhedskommunikation og IT); Louise Maria Thomsen (Erhvervsøko-

nomi) 

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, 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)  

 

Faste deltagere 

Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig 

(sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 4: Lisbeth Sonne Christensen, SNUK 

Punkt 6: Stina Lykkebye Tylén, Afdelingsleder for VEST 

Punkt 7: Line Krogh Heltoft og Mustapha El-Ahmad, BSS IT 

 

Fraværende: 

Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og IT); Hans Henrik Hansen (In-

geniøruddannelserne i Herning); Cecilie Damgaard Jensen (Ingeniørud-

dannelserne i Herning); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Jan 

Laursen (BDE, Herning); Torben Tambo (Cand.polyt., Herning); John 

Bang Mathiasen (GMM, Herning);  Sune Dueholm Müller (Cand.IT –

ITKO), Christian Waldstrøm (Virksomhedskommunikation), Inger Mørch 

Hauge (Erhvervsøkonomi – Herning) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden (8.15) 

2. Præsentationsrunde (8.20) 

3. Konstituering af Aarhus BSS Uddannelsesforum 2020 (8.30) (B) 

4. Præsentation af Aarhus BSS Uddannelsesforum (8.40) (O) 

5. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS (8.50) (O) 

6. Drøftelse af tilbagemeldinger fra studienævnene vedr. stress (9.05) (D) 

7. Opfølgning på undervisningsevaluering efteråret 2019 (9.20) (O) 

8. Indledende drøftelse af praksis vedr. eksamensbesvarelser, der ikke 

overholder formalia (9.50) (D) 

9. Prodekanens fokuspunkter for 2020 (10.20) (O) 

10. Forslag til kommende punkter (10.30) 

11. Orienteringspunkter (10.40) 

12. Eventuelt (10.50) 

13. Opsummering af dagens møde (10.55) 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

v. Lars Esbjerg 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Præsentationsrunde 

v. mødedeltagerne 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum har fået nye studenterrepræsentanter, og mødedelta-

gerne præsenterede derfor kort sig selv. 

 

 

3. Konstituering af Aarhus BSS Uddannelsesforum 2020 

v. Lars Esbjerg 

 

Lars Esbjerg, formand for Studienævnet for Erhvervsøkonomi, blev genvalgt som for-

mand, og Louise Maria Thomsen, studenterrepræsentant fra Studienævnet for Er-

hvervsøkonomi, blev valgt som næstformand. 

 

 



 

 

  

  

Side 3/8 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 


4. Præsentation af Aarhus BSS Uddannelsesforum 

v. Lars Esbjerg 

Gæst: Lisbeth Sonne Christensen, SNUK 

 

Lars Esbjerg præsenterede Aarhus BSS Uddannelsesforums sammensætning og opga-

ver. 

 

Medlemmerne af Aarhus BSS Uddannelsesforum er prodekanen for uddannelse samt 

studienævnsformænd og studienævnsnæstformænd for de 7 studienævn, der har an-

svar for fuldtidsuddannelserne. Herudover deltager studieledere, der ikke er studie-

nævnsformænd, studiechefen for Aarhus BSS Studier og en studienævnssupporter fra 

Aarhus BSS Studier (sekretariatsbetjening af Uddannelsesforum). 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum er dels et koordinerende organ på tværs af fakultetets 

studienævn, dels et rådgivende forum for organer med beslutningskompetence, dvs. 

studienævn, dekanat og fakultetsledelse, i forbindelse med regulering af uddannelses-

området. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum har til opgave: 

 at bidrage til den fælles kvalitetssikring af Aarhus BSS’ uddannelser med afsæt 

i den fastsatte politik for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet og Aarhus 

BSS 

 at samle op på og drøfte uddannelseskvalitetsprocesserne ved Aarhus BSS 

 at fungere som sparringspartner for studienævn, dekanat og fakultetsledelse 

 at varetage den koordinerende funktion mellem studienævnene på Aarhus BSS, 

herunder at have særligt fokus på sager, der vedrører grænsespørgsmål mellem 

de enkelte uddannelser 

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

fakultetet 

 

Arbejdet i Uddannelsesforum tilrettelægges i et samarbejde mellem prodekanen for 

uddannelse, formanden og næstformanden med støtte fra BSS Studier. 

 

Lisbeth Sonne Christensen gav en kort introduktion til delegationsskrivelsen, der be-

skriver sagstyper og praksis for sager, der kan afgøres administrativt, og som giver en 

oversigt over den praksis, der gælder inden for de enkelte studienævn. Lisbeth Sonne 

Christensen orienterede om, hvordan BSS Studier arbejder med delegationsskrivelsen i 

praksis og oplyste, at ændringsforslag til delegationsskrivelsen drøftes en gang årligt i 

BSS Uddannelsesforum, hvorefter de behandles i de enkelte studienævn. 
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5. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS 

v. Per Andersen 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne fået tilsendt sagsfremstilling, principper 

og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser og uddannelsesrapport. 

 

Per Andersen introducerede uddannelseskvalitetsprocesserne på Aarhus BSS, som er 

omfattet af Aarhus Universitets kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken opstiller en række 

målsætninger for kvaliteten i uddannelserne fordelt på 5 delpolitikker: rekruttering og 

studiestart; struktur og forløb; udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø; 

studiemiljø samt uddannelsens relation til arbejdsmarkedet.  

 

Kvalitetssystemet er bygget op omkring de årlige statusmøder og de 5-årlige uddannel-

sesevalueringer. 

 

Formålet med uddannelseskvalitetsprocesserne er at:  

 

 lægge et helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra rekruttering over 

læreprocesser til arbejdsmarked  

 identificere styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder ved uddannelserne  

 analysere bagvedliggende årsager til uddannelsens status med henblik på at de-

finere handlinger, som kan forbedre og fastholde høj kvalitet af de pågældende 

uddannelser  

 bidrage til fælles forståelse og tilgang til kvalitetsarbejde i uddannelserne  

 

Tidligere var der en del fokus på gennemgang af data, men møderne (både statusmø-

derne og uddannelsesevalueringerne) er nu blevet mere dialog- og udviklingsoriente-

rede.  

 

Baseret på de statusmøder og uddannelsesevalueringer, som er gennemført i årets løb, 

udarbejdes der sidst på året en uddannelsesrapport, som redegør for uddannelsernes 

kvalitet. Uddannelsesrapporten 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 i den kommende periode.  

 

 

6. Drøftelse af tilbagemeldinger fra studienævnene vedr. stress 

v. Lars Esbjerg 

Gæst: Stina Lykkebye Tylén, Afdelingsleder for VEST 

 

Stress blandt de studerende har tidligere været drøftet i både Aarhus BSS Uddannel-

sesforum og studienævnene, ligesom Danmarks Evalueringsinstitut har afholdt et Gå-

hjem-møde, hvor Evalueringsinstituttet præsenterede hovedpunkterne fra sin under-

søgelse af stress. 
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Stina Lykkebye Tylén orienterede om, at studievejledningen kan genkende de punkter, 

der er nævnt i rapporten Kortlægning af årsager til stress. I 2019 modtog studievej-

ledningen på Aarhus BSS ca. 12.000 henvendelser, som dækker over både personlige 

henvendelser samt henvendelser pr. mail og telefon. Ca. 5% det samlede antal henven-

delser var stressrelaterede. Det er studievejledernes opfattelse, at stress fylder meget, 

og de var overraskede over det forholdsvist lave tal.  

 
Det er især studerende fra HA, cand.merc., jura, psykologi og statskundskab som hen-

vender sig, og antallet af henvendelser er størst ved studiestart og i eksamensperio-

derne. Henvendelserne ved studiestart kommer primært fra 1. årsstuderende på BA, 

men der kommer også en del henvendelser fra kandidatstuderende på 1. år. 

 

Erfaringerne viser, at de studerende ikke deltager i aktiviteter, der udelukkende har 

stress som tema fx stress-workshops. Det anbefales derfor, at sådanne aktiviteter inte-

greres i andre aktiviteter. Det kunne fx være i forbindelse med arbejdet med studie-

grupper, hvor der kan fokuseres på kulturen mellem de studerende (hvordan bidrager 

de studerende bedst i en studiegruppe, og hvordan bruger de hinanden), ligesom der 

kan være fokus på stress og ensomhed. Det er studievejledningens opfattelse, at de 

studerende er tilbøjelige til at føle, at de skal klare evt. problemer selv, og der ligger et 

arbejde i at formidle, hvordan de studerende kan bruge hinanden både fagligt og fag-

ligt/socialt. 

 

Der er desuden en tendens til, at ikke alle studerende ønsker at deltage i festoriente-

rede aktiviteter, der inkluderer alkohol fx i forbindelse med studiestart, men at det 

mere er det fagligt/sociale fællesskab, der er vigtigt, og ikke det rent sociale. 

 

Når studievejledningen får henvendelser, der er stressrelaterede, søger man at af-

dække, hvor hårdt den studerende er ramt og hjælper med at afklare situationen. 

Nogle studerende har måske behov for hjælp til en dispensationsansøgning, og andre 

henvises til Studenterrådgivningen, som yder gratis social- og psykologhjælp til stude-

rende på videregående uddannelser. 

 

Der var mange gode drøftelser vedr. studienævnenes tilbagemeldinger, og Per Ander-

sen oplyste, at stress blandt studerende vil komme op i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

igen i forbindelse med drøftelserne om fastholdelse/1st year experience. 

 

 

7. Opfølgning på undervisningsevaluering efteråret 2019 

v. Lars Esbjerg 

Gæster: Line Krogh Heltoft og Mustapha El-Ahmad, BSS IT 
 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget statusrapport på udvikling og 

drift af fælles kursusevaluering på Aarhus BSS. 

 

Gæsterne fra BSS IT orienterede om, at kursusevalueringerne på Aarhus BSS forløb 

godt i efteråret 2019 og generelt med stor driftssikkerhed. 
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Kvalitetssikringen ved semesterstart foregår ved, at den kursusansvarlige tjekker 

skema, undervisere og tidspunkt for evaluering. Da der i efteråret har været flere æn-

dringer i, hvem der er angivet som kursusansvarlige i kursuskataloget, foreslog repræ-

sentanterne fra BSS IT, at opgaven om kvalitetssikring overgår til studiesekretæren.  

 

Der var enighed i BSS Uddannelsesforum om, at ansvaret for kvalitetssikring påhviler 

den kursusansvarlige, da kursusevaluering ikke er en administrativ opgave. Per An-

dersen tilkendegav, at der skal samles op på processen omkring udskiftning af kursus-

ansvarlige i samarbejde med institutterne. Formanden foreslog, at studielederne bli-

ver orienteret, hvis kurserne ikke kvalitetssikres.  

 

For fag med så lave svarprocenter at der ikke genereres en rapport, bør der være en 

automatiseret procedure. I Uddannelsesforum ser man gerne, at der sendes en remin-

der til såvel kursusansvarlig som studieleder, så der kan åbnes for evalueringen igen.  

 

Der er udsendt nye aggeregerede rapporter til funktionspostkasserne for undervis-

ningsevaluering i januar. Sammen med rapporter i Power BI erstatter rapporterne de 

tidligere aggregerede rapporter, der blev sendt som excel-filer. Rapporterne er udvik-

let i samarbejde med repræsentanter fra ledelsesniveauet og vil løbende blive udviklet 

og udvidet, efterhånden som BSS IT modtager ønsker og feedback. 

 

Senere på semesteret modtager studielederne links til dynamiske rapporter i Power 

BI. Med evalueringsdata i Power BI kan studieledelsen dykke ned i udviklingen af 

kvaliteten i undervisningen over tid og undersøge, om der fx er generelle tendenser. 

 

BSS IT skal have møde med Per Andersen med henblik på at drøfte mulighederne for 

at bruge data mere aktivt, da der ligger rigtig megen viden i disse data. 

 
Line Krogh Heltoft og Mustapha El-Ahmad opfordrede afslutningsvist studielederne 

til at melde tilbage, hvis der er specielle ønsker i forbindelse med evalueringerne. 

 

 

8. Indledende drøftelse af praksis vedr. eksamensbesvarelser, der ikke 

overholder formalia 

v. Lars Esbjerg 

 

Der er forskellig praksis på Aarhus BSS for vidt angår eksamensbesvarelser, der over-

skrider de angivne omfangsbegrænsninger. På nogle uddannelser afvises besvarel-

serne, og de studerende har brugt et prøveforsøg, og på andre uddannelser indgår 

overskridelsen i den samlede vurdering af eksamensbesvarelsen. Der er ikke faglige 

begrundelser for forskellene.  

 

Uddannelsesforum drøftede de to sanktionsmuligheder, og det blev konkluderet, at 

der er fordele og ulemper ved begge former. 
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De studerende oplever det ikke som et problem, at der er forskellige regler, når blot 

reglerne er velbeskrevne, og studienævnsformænd og studieledere fandt ikke, at der 

er behov for en ensretning på området. 

 

Det er i øvrigt en udfordring, at optællingen af tegn ikke kan systemunderstøttes, da 

der er en fejlmargin ved konvertering fra pdf til word, ligesom der generelt er proble-

mer med at tælle tegn i forbindelse med fx ligninger og tabeller.  

  

 

9. Prodekanens fokuspunkter for 2020 

v. Per Andersen 

 

Per Andersen orienterede om følgende fokuspunkter for uddannelsesområdet i 2020: 

 

Fastholdelse af studerende/Forbedring af de studerendes 1st year experience 

Handleplan for fagdigitale kompetencer 

Fastholdelse af internationale dimittender i Danmark 

 

Herudover er der stort fokus på implementering af to nye it-systemer i 2021: 

 

Nyt curriculum-baseret planlægningssystem 

Nyt LMS-system (Blackboard udskiftes med Brightspace) 

 

 

10. Forslag til kommende punkter 

Formanden oplyste, at følgende punkter er på dagsordenen til næste møde iht. års-

hjulet: 

 

Fastholdelse af internationale dimittender 

Udvikling af fagdigitale kompetencer 

 

Studieleder Mogens Dilling-Hansen foreslog, at curriculumbaseret planlægning 

drøftes i Uddannelsesforum, da det får betydning for tidsfrister for studieordninger, 

kursusbeskrivelser, holdstørrelser på valgfag etc. 

 

 

11. Orienteringspunkter   

11.1 Udvalget for Uddannelse  

Der er fortsat fokus på styrkelse af samarbejdet mellem erhvervsliv og studerende. 

AU er forpligtet til et stigende antal projektorienterede forløb og specialesamarbej-

der med virksomheder, da det understøtter overgangen mellem uddannelse og ar-

bejdsmarked, og dermed er med til at øge dimittendernes jobmuligheder. Det er en 

udfordring at skabe kontakt til små og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har 

akademiske medarbejdere ansat. 
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11.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Der var intet til orientering. 

 

11.3 Aarhus BSS Studier 

Der er travlt med arbejdet med det nye planlægningssystem. 

 

 

12. Eventuelt 

Eksamenslokaler 

På Jura er mange af eksamenerne henlagt til Fuglesangs Allé. Malene Kerzel opfor-

drede til, at der kigges nærmere på forholdene i eksamenslokalerne, da de studerende 

sidder meget tæt. Per Andersen oplyste, at man er opmærksom på problemet med ek-

samenslokaler, som følges kontinuerligt, og at der arbejdes på etablering af en eksa-

menshal uden for campus. 

 

Eksamenstilsyn 

På baggrund af erfaringerne i forbindelse med brand og efterfølgende strømsvigt på 

Fuglesangs Allé den 2. januar opfordrede Malene Kerzel til, at procedurerne gennem-

gås, og at der udpeges en ansvarlig blandt tilsynet i hvert eksamenslokale, så det sik-

res, at de studerende i de forskellige lokaler modtager enslydende beskeder.  

 

 

13. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med valg af formand og 

næstformand. Der har været en del orienteringspunkter vedr. bl.a. uddannelsesfo-

rums opgaver og uddannelseskvalitetsprocesserne på AU samt diskussionspunkter 

med bl.a. drøftelse af stress og undervisningsevalueringer. Herudover nåede man 

frem til, at der ikke er behov for ens regler vedr. formalia. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.00. 


