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Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 19. september 2019, kl 13.00 

Sted: AU’s Konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej, Lokale M1 

 

Deltagere:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Carsten Jensen (Statskundskab); Jacob Klitmøller (Psykologi); Lars Haahr 

(Virksomhedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi);  

 

Studenterrepræsentanter 

Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Marie Dall (Jura); Alexan-

der Estrup (Erhvervsøkonomi) 

 

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); Jan 

Laursen (BDE, Herning); Torben Tambo (Cand.polyt., 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); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Stu-

dier) 

 

Gæster 

Punkt 2: Gæst: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier, SNUK 

Punkt 3: Gæster: Line Krogh Heltoft, Mustapha Ali El-Ahmad, BSS IT 

Punkt 4: Gæst: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier, SNUK 

Punkt 5: Gæst: Marie Louise Bro Pold, Aarhus BSS Studier, VEST 

 

 

Fraværende: 

Malene Kerzel (Jura); Bo Sandemann Rasmussen (Økonomi); Kirsten 

Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –

ITKO), John Bang Mathiasen (GMM, Herning); Hans Henrik Hansen (In-

geniøruddannelserne i Herning); Kasper Hald Christensen (Psykologi); 

Christina Munkholm Andersen (Økonomi); Kira Svane Kristensen (Ingeni-

øruddannelserne i Herning); Anja Lunderskov Jacobsen (Afdelingsleder, 

SNUK, Aarhus BSS Studier)  
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (13.00) 

2. Fælles principper for særligt tilrettelagt eksamen (13.05) 

3. Undervisningsevaluering F2019 og nye initiativer (13.20) (O) 

4. Delegationsskrivelse (13.50) (D) 

5. Gymnasiesamarbejdet og rekruttering (14.20) (D) 

6. AU’s strategi i høring (14.35) (D) 

7. Status på studiestart (15.15) (O) 

8. Forslag til kommende punkter (15.30) 

9. Orienteringspunkter (15.35) 

10. Eventuelt (15.50) 

11. Opsummering af dagens møde (15.55) 

 

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

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

v. Lars Esbjerg 

 

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Fælles principper for særligt tilrettelagt eksamen 

v. Per Andersen 

Gæst: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier, SNUK 

 

Som bilag til punktet var der udsendt sagsfremstilling samt oversigt over antal særligt 

tilrettelagte eksamener i perioden 1.8.2018-12.8.2019. 

 

I forlængelse af mødet i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 28.2.2019, hvor der blev 

drøftet faktisk forvaltningsvirksomhed, orienterede Christine Brink Schmidt om fælles 

principper for særligt tilrettelagt eksamen på tværs af alle uddannelser på Aarhus BSS. 

Baggrunden for de fælles principper er at skabe ensartede regler med henblik på at sikre 

lige vilkår for alle studerende.  

 

Som udgangspunkt tilbydes der ikke særligt tilrettelagt eksamen. I tilfælde af sygdom o.l. 

vurderes i første omgang, om der i stedet kan gives dispensation til særlige prøvevilkår, 

dispensation til direkte adgang til reeksamen, eller om eksamen kan afvikles i en senere 

eksamenstermin, evt. ved dispensation til udsættelse af maksimal studietid.  
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Det fremgår af oversigten over antal særligt tilrettelagte eksamener på Aarhus BSS, at 

der på jurauddannelsen udbydes flere af disse eksamener end på de øvrige uddannelser. 

Det skyldes, at der hidtil er oprettet ekstra eksamensudbud i fag på kandidatuddannel-

sen, hvis det indebærer, at en studerende kan færdiggøre sin uddannelse fx ved sommer-

eksamen fremfor at vente til det ordinære eksamensudbud om vinteren og dermed 

undgå studietidsforlængelse. 

 

I henhold til de fælles principper for tilbud om særligt tilrettelagt eksamen kan studie-

tidsforlængelse som hovedregel ikke udløse en særligt tilrettelagt eksamen. Dette inde-

bærer, at hvis der fortsat på Jura er ønske om at udbyde ekstra eksamensforsøg ved 

sommereksamen, skal disse indarbejdes i kursusbeskrivelserne. Herved sikres det, at 

disse eksamener bliver en del af det faste udbud og gælder for alle studerende, og ikke 

som hidtil kun kommer til at gælde for de studerende, der ansøger om en særligt tilrette-

lagt eksamen. 

 

 

3. Undervisningsevaluering F2019 og nye initiativer 

v. Lars Esbjerg og Per Andersen 

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

 

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

evaluering på Aarhus BSS – status fra forårssemestret 2019. 

 

Gæsterne fra BSS IT orienterede om hovedpunkterne i notatet vedr. status på forårsse-

mestret 2019, herunder  

 Kursusansvarliges nye rolle i kursusevalueringer 

 Informationsmail til både kursusansvarlige og undervisere 

 Optimering af kursusevalueringsrapporterne 

 Optimering af evaluering af vejledningsforløb 

 

Kursusevalueringerne på Aarhus BSS er forløbet med stor driftssikkerhed, hvilket bl.a. 

er kommet til udtryk ved markant færre henvendelser fra undervisere til supportmailen. 

 

De kursusansvarlige har frist for tilbagemelding den 20.9 i forhold til kvalitetssikring af 

opsætningen af kursusevalueringerne, herunder om skemaer, undervisere og datoer er 

korrekte. Der er indtil videre kun 15%, der har svaret, så der sendes en reminder ud. 

De studieledere, der ønsker det, kan få tilsendt lister over, hvem der ikke har kvalitets-

sikret, så de kan hjælpe med at gøre opmærksomme på den nye procedure. I foråret blev 

ca. 50% af kursusevalueringerne kvalitetssikret. Det blev desuden overvejet, om den 

manglende kvalitetskontrol er reel eller skyldes, at underviserne kontrollerer, men ikke 

klikker af, at de har gjort det. Viser snakken med undervisere, at der er tale om sidst-

nævnte, kalder det på en tydeligere information om, at man skal huske dette lille ele-

ment. Skyldes det derimod, at underviserne overser kvalitetstjekket, kalder det på en ty-

delig ledelsesmarkering om, at man bør gøre dette, da det er et af de vigtigste led i at 

sikre et velfungerende evalueringssystem. 
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Der var igen fokus på svarprocenterne, som i gennemsnit for Aarhus BSS ligger på 41 for 

forårssemestret 2019. Der er stor forskel på svarprocenterne fra uddannelse til uddan-

nelse, hvor uddannelserne under Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag ligger 

højest med en svarprocent på 65, og uddannelserne under Juridisk Studienævn ligger 

lavest med en svarprocent på 23. Det blev drøftet, hvorfor der er så stor forskel på svar-

procenterne. Stud.jur. Marie Dall gav udtryk for, at det var hendes opfattelse, at jurastu-

derende generelt ikke har så stor interesse i at besvare evalueringsskemaerne, fordi re-

sultaterne ikke får betydning for dem selv, men for de kommende studerende. Herud-

over er det på Jura en udfordring med de mange eksterne undervisere, som ikke kender 

så meget til hverken evalueringsprocedurerne eller it-systemerne. Mustapha Ali El-Ah-

mad bemærkede hertil, at der i efteråret iværksættes et udviklingsprojekt i dialog med 

Jura om mulighederne for tiltag/tilretninger på baggrund af de mange eksterne undervi-

sere. 

 

Der blev spurgt ind til, om der iværksættes særlige tiltag til højnelse af svarprocenten på 

Statskundskab. Studieleder Carsten Jensen kunne oplyse, at det ikke er tilfældet, men at 

underviserne på Statskundskab gennemgår evalueringsresultaterne på holdene i den 

sidste time. 

 

Der var enighed om, at høje svarprocenter forudsætter, at underviserne tager evaluerin-

gerne alvorligt og italesætter vigtigheden af, at de studerende udfylder skemaerne 

 

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

fremhævede især, at der arbejdes på, at aggregerede evalueringsrapporter fremover 

fremstilles via Power BI. Der er flere fordele ved denne løsning, da evalueringsresulta-

terne kan fremstilles mere dynamisk, der er nemmere adgang til flere semestres resulta-

ter samt hurtigere og nemmere distribution. Tidsplanen for implementering ligger 

endnu ikke fast. Til gengæld vil projektorienterede forløb for første gang blive evalueret i 

indeværende semester. 

 

Der var enighed om, at det er meget positivt, at det fremover bliver muligt at følge de en-

kelte fag over tid, og at evalueringsresultaterne kommer ind løbende. 

 

Evalueringsteamet ønsker et tættere samarbejde med studieledere og andre interessen-

ter i forbindelse med tilpasning af evalueringsrapporter og rapportering via Power BI og 

har derfor sendt invitationer ud til udviklingssamarbejde. 

 

 

4. Delegationsskrivelse 

v. Lars Esbjerg 

Gæst: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier 

 

Som bilag til punktet var der udsendt delegationsskrivelse med ændringsforslag samt 

sagsfremstilling vedr. de studerendes mulighed for at deltage i fag på AU Summer Uni-

versity mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. 
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Lars Esbjerg redegjorde for, at der kun er foretaget meget få ændringer i delegationsskri-

velsen. 

 

Som det fremgår af den fremsendte sagsfremstilling, foreslår BSS Studier, at de enkelte 

studienævn drøfter, hvorvidt de ønsker at tillade, at de studerende følger fag på Summer 

University mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. BSS Studier indstiller, at de stu-

dienævn, der fortsat ønsker denne mulighed for deres studerende, fraviger kravet om, at 

de studerende skal være tilmeldt eller må mangle et bestemt antal ECTS på ansøgnings-

tidspunktet. Baggrunden er, at de studerende, der ansøger om optag på en kandidatud-

dannelse, må forventes at kunne bestå deres bacheloruddannelse inden udgangen af det 

pågældende semesters eksamenstermin. 

 

Studieleder Torben Tambo spurgte ind til, om muligheden for at følge fag på Summer 

University mellem bachelor- og kandidatuddannelsen også gælder for professionsbache-

lorer. Christine Brink Schmidt undersøger dette spørgsmål 

 

Christine Brink Schmidt gennemgik den nye proces for optag af studerende på fag ud-

budt af AU Summer University mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Processen 

implicerer ikke længere mulighed for midlertidig indskrivning, da denne mulighed alene 

er tiltænkt studerende, der må forventes ikke at bestå deres bacheloruddannelse. 

 

Delegationsskrivelsen med de få ændringsforslag og sagsfremstillingen vedr. mulighed 

for at følge fag på Summer University mellem bachelor- og kandidatuddannelsen skal 

drøftes i de enkelte studienævn. Når studienævnene har besluttet, hvordan praksis skal 

være fremadrettet, tilføjes den i delegationsskrivelsen. 

 

Det blev afslutningsvist bemærket, at eksamensterminen for fag på Summer University i 

2. termin ofte kolliderer med undervisningen i de ordinære fag. Per Andersen kigger 

nærmere på set-up’et for Summer University i løbet af efteråret. 

 

 

5. Gymnasiesamarbejdet og rekruttering 

v. Per Andersen 

Gæst: Marie Louise Bro Pold, Aarhus BSS Studier, VEST 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget sagsfremstilling og kommisso-

rium for Aarhus BSS gymnasiearbejdsgruppe. 

 

Per Andersen redegjorde for strategien for Aarhus Universitets arbejde med og ud i gym-

nasieskolen, som har fokus på at etablere gode samarbejdsrelationer med de regionale 

gymnasieledelser og på efter- og videreuddannelse af gymnasielærere. 

 

I forbindelse med strategiens implementering er fakulteterne blevet bedt om at nedsætte 

en lokal arbejdsgruppe, der kan tage lokal handling på og lokalt ansvar for strategien og 
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arbejdet med/ud i gymnasieskolen. Det handler grundlæggende om at koordinere ind-

satser og bevare et vist overblik på tværs af fakultetets uddannelser. På Aarhus BSS har 

prodekanen for uddannelse foreslået, at arbejdsgruppen placeres under Aarhus BSS Ud-

dannelsesforum for at have et organisatorisk ophæng i et forum med hurtig og jævnlig 

kontakt og interesse for optag, dvs. en koordinationsplatform, der kan matche lignende 

grupper på de andre fakulteter og opadtil. Placeringen er godkendt af Aarhus BSS Ud-

dannelsesforum. 

 

Prodekanen for uddannelse er formand for arbejdsgruppen, og de øvrige medlemmer er 

studieleder Carsten Jensen, Marie Louise Bro Pold fra BSS Studier, VEST samt Camilla 

Ransborg Kirkegaard fra BSS Kommunikation og Eksterne Relationer. 

 

Med henblik på en præcisering af gymnasiearbejdsgruppens opgaver, er der udarbejdet 

et kommissorium for gruppen. Aarhus BSS Uddannelsesforum godkendte kommissoriet. 

 

Marie Louise Bro Pold orienterede kort om Gymnasieportalen, som samler alle Aarhus 

Universitets tilbud til gymnasieskolen, så brugerne hurtigt og nemt kan finde de aktivite-

ter, der passer dem. På portalen er det endvidere muligt at tilmelde sig Aarhus Universi-

tets nyhedsbrev til gymnasieskolen. Marie Louise Bro Pold opfordrede til, at institut-

terne giver besked, hvis der er planlagt møder eller andre aktiviteter, som kan være rele-

vante at uploade på gymnasieportalen.  

 

 

6. AU’s strategi i høring 

v. Per Andersen 

 

Per Andersen orienterede om, at Aarhus Universitets strategi for 2020-2025 ”Strategi 

2025” er sendt i høring. På fakultetet vil udkastet – ud over i Aarhus BSS Uddannelses-

forum - blive drøftet på institutterne, i Akademisk Råd, i Fakultetets Samarbejdsudvalg 

og afslutningsvist i fakultetsledelsen. 

 

Strategien identificerer 6 kerneopgaver, der definerer universitetets mission: 

 Grundforskning af høj, international kvalitet 

 Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer 

 Bidrag til samfundets udvikling og velfærd 

 Dimittender til fremtidens arbejdsmarked 

 Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet 

 Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration 

 

Per Andersen orienterede om, at der ikke i strategiudkastet er tilføjet helt nye uddannel-

sesrelaterede emner, som ikke tidligere har været drøftet i Udvalget for Uddannelse. Der 

sker rigtig meget på uddannelsesområdet for tiden, og derfor vil der i udmøntningen af 

strategien være fokus på de lange udviklingslinjer. 
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Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede udkastet med særligt henblik på de emner, der 

er relevante for uddannelsesområdet.  

 

Der blev indledningsvist givet udtryk for stor overraskelse over, at strategien er meget 

deltaljeret. Som eksempel blev nævnt, at det fremgår af indsatser under ”Forskningsba-

serede uddannelser af høj, international kvalitet”, at der skal udbydes flere kurser på 

Summer University. Medlemmerne af Aarhus BSS Uddannelsesforum anså det i øvrigt 

ikke for hensigtsmæssigt at øge antallet af disse kurser, da kvalitetssikringen er en udfor-

dring. Per Andersen påpegede, at netop denne indsats ikke synes møntet på Aarhus BSS, 

som har et meget stort udbud af kurser på Summer University sammenholdt med de øv-

rige fakulteter. På nogle uddannelser på Aarhus BSS kan der dog med fordel udbydes 

kurser på Summer University med henblik på at hjælpe studerende, som kommer tilbage 

fra udvekslingsophold med for få ECTS, eller som gerne vil friholde et semester til pro-

jektorienterede forløb.  

 

Valgfag på tværs er en anden indsats under ”Forskningsbaserede uddannelser af høj in-

ternational kvalitet”, og det blev tilkendegivet, at man skal være opmærksom på risikoen 

for, at det faglige niveau sænkes. Per Andersen oplyste, at det er et længe næret ønske fra 

universitetsledelsen, at man på Aarhus Universitet, som rummer så mange forskellige 

fagligheder, skal blive bedre til at arbejde sammen. Et eksempel på tværfaglighed er det 

nye koncept AU Challenge, hvor studerende fra alle fakulteter på Aarhus Universitet lø-

ser udfordringer stillet af eksterne virksomheder. Formålet er at give de studerende erfa-

ringer med at arbejde på tværs af faglige kompetenceområder og i processen lære noget 

om egne og andres faglige styrker.  Som et eksempel på tværfaglighed er der nævnt en-

treprenørskab, som der skal arbejdes med i alle uddannelser. Det foregår allerede i ud-

strakt grad på Erhvervsøkonomi, og på de øvrige uddannelser kan det evt. være et tilbud 

om et valgfag, da det ikke er tanken, at det skal være et obligatorisk element på alle ud-

dannelser, men det er vigtigt, at det giver faglig mening. Der er ligeledes fire tværfaglige 

SDG-/verdensmål-fag under udvikling, der følger samme model med cases løst gennem 

forskellige fagligheder; disse vil udbudt i løbet af 2020. 

 

Udvikling af digitale kompetencer er et gennemgående element i strategien. En af ind-

satserne under ”Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet” er ek-

sempelvist ”Digitale kompetencer til alle studerende”. Indsatsen skal bl.a. ske med støtte 

fra Institut for Datalogi, og der blev udtrykt bekymring for, at instituttet er udfordret på 

VIP-ressourcer, da det er svært at rekruttere medarbejdere inden for IT-området. 

 

Per Andersen kommenterede på, at udvikling af digitale kompetencer harmonerer fint 

med, at fakultetets Associate Dean for digitalisering har til opgave at arbejde for at gøre 

digitalisering til en integreret del af fakultetets uddannelser, så de studerende opnår de 

digitale kompetencer, som markedet har brug for. Som det tidligere er blevet drøftet i 

Aarhus BSS Uddannelsesforum, er det dog vanskeligt at kortlægge, præcist hvilke digi-

tale kompetencer der efterspørges om fx 3 år eller 5 år. Men det er vigtigt, at det digitale 

ikke blot bliver et ’add on’ til det faglige, men en del af det faglige, som i varierende grad 
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og med varierende hastighed synes at være under forandring i disse år som følge af digi-

tale redskaber. Det digitale skal indlejres i det faglige, hvorfor man i stedet for ’digitalt’ 

nærmere bør tale om det som ’fagdigitalt’. 

 

På det seneste møde i aftagerpanelet for jura gjorde aftagerne opmærksom på, at kerne-

fagligheder er langt vigtigere end digitale kompetencer. Carsten Willemoes gav derfor 

udtryk for, at det er vigtigt at afdække, hvad der rent faktisk efterspørges. Dette vil, for-

talte Per Andersen, også være det første led i det kompetenceudviklingsprojekt, der 

netop er søgt 5 mio. kr. til hos ministeriet. 

 

Educational IT er ligeledes et fokusområde, men der var enighed om, at man gerne må 

forholde sig kritisk til, hvornår det giver mening at bruge digitale værktøjer. De positive 

effekter bør være dokumenterede, og det skal give faglig mening og være fagnært. Det er 

vigtigt, at den enkelte underviser inddrages, og at det bliver op til den enkelte undervi-

ser, hvad der giver bedst mening. Det blev fremhævet, at man sjældent bliver årets un-

derviser, alene fordi man er god til at inddrage Educational IT i undervisningen. Per An-

dersen påpegede, at Educational IT allerede indgår i AU’s strategiske rammekontrakt 

med uddannelses- og forskningsministeren. Hvis overvejelser og afprøvninger viser, at 

det ikke fungerer i et bestemt fag, er det også en del af de strategiske overvejelser. Så 

selvom det nu glider ind som et element i Aarhus Universitets strategi, ændrer det ikke 

på det igangværende projekt og tilgangen bag. 

 

Internationalisering er ligeledes et gennemgående tema i strategiudkastet. Der blev givet 

udtryk for, at man skal være opmærksom på, at institutterne kun kan absorbere og inte-

grere en vis mænge internationale undervisere/forskere. 

 

Frank Thinggaard spurgte ind til, hvad indsatsen ”Cand.merc.-tilpasning” under ”Dimit-

tender til fremtidens arbejdsmarked” nærmere dækker over, og Per Andersen oplyste, at 

det drejer sig om muligheden for at koble de erhvervsøkonomiske og de samfundsviden-

skabelige fagområder bedre sammen. Relevante studieledere indkaldes til et møde 

herom inden for meget kort tid. 

 

 

7.  Status på studiestart 

v/studielederne 

 

Flere steder på campus har man oplevet en del støj i forbindelse med rusugen. Det er 

studieledelsen, der har ansvar for studiestarten, og der opfordres til, at man ved (for) 

højt lydniveau lokalt henvender sig til de studerende. Spørgsmålet om støj i forbindelse 

med studiestart skal endvidere drøftes på tværs af Aarhus Universitet, da de studerende i 

universitetsparken også kommer fra andre fakulteter. 

 

Planlægning af eksamener er en stor udfordring i forbindelse med studiestarten, da der 

er mangel på lokaler i rusugen. Det er et opmærksomhedspunkt, at det høje støjniveau 

har været til gene for nogle af de studerende, der har været til eksamen i rusugen, og at 
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eksamener fremover bør placeres, hvor der ikke er støj. Det er nødvendigt med en over-

ordnet koordinering med henblik på sikring af, at eksamenerne afvikles under tilfreds-

stillende forhold. 

 

Afslutningsvist blev der efterspurgt klarere retningslinjer for sponsorater i forbindelse 

med aktiviteter i rusugen, da de er svære at administrere. Dette vil blive taget op med in-

stitutterne i løbet af efteråret. 

 

 

8. Forslag til kommende punkter 

I henhold til årshjulet for Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftes følgende punkter på 

mødet i november: 

 

Aarhus BSS Uddannelsesrapport 

Projektorienteret forløb (tilbagemeldinger fra studienævnene) 

Internationalt studiemiljø  

 

Under punktet om internationalt studiemiljø inviteres lektor Karen M. Lauridsen, som 

har stor erfaring inden for udvikling, forskning og undervisning i ”det multikulturelle 

klasseværelse”. Marie Dall foreslog, at der også inviteres en repræsentant fra Studenter-

rådets internationale udvalg. 

 

Carsten Willemoes foreslog, at punktet fortrolighedskontrakter i forbindelse med bache-

lorprojekter, specialer og projektorienterede forløb tages op. 

 

 

9. Orienteringspunkter   

9.1 Udvalget for Uddannelse  

Aarhus Universitet vil afprøve et nyt koncept i forbindelse med indgåelse af udvekslings-

aftaler. Det australske universitet Deakin University ønsker ét partneruniversitet i Nord-

europa, og Aarhus Universitet vil forsøge at få en bredere og mere strategisk aftale med 

Deakin University og evt. andre universiteter på udvalgte destinationer.  

 

9.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Der var intet til orientering. 

 

9.3 Aarhus BSS Studier 

Der var intet til orientering. 

 

 

10. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
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11. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

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

punkter, men der har været en del spændende drøftelser og orienteringer. Fælles prin-

cipper for særligt tilrettelagt eksamen blev gennemgået, og på Jura skal det overvejes, 

om ekstra eksamensforsøg skal blive en del af det faste udbud. BSS IT præsenterede de 

vigtigste resultater fra forårets undervisningsevaluering og gennemgik nyheder og ud-

vikling i efteråret 2019. Man vil forsøge at øge svarprocenten på kvalitetssikring af op-

sætningen af kursusevalueringerne. Den reviderede delegationsskrivelse, herunder mu-

ligheden for at tage fag på Summer University mellem bachelor- og kandidatuddannelse 

skal drøftes i de enkelte studienævn. Udkast til kommissorium for BSS Gymnasiegrup-

pen blev godkendt. Bemærkninger til AU’s strategi viderebringes til dekanatet, som ind-

arbejder dem i fakultetets samlede høringssvar. Eksamensafvikling under rusugen er et 

opmærksomhedspunkt fremover. 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.15. 


