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Referat fra møde den: 27. februar 2018, kl 13.15-16.00 
Fuglesangs Alle 4, 2630-K101 
Konstituerende møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 2018 
 
Tilstedeværende:  
Medlemmer 
Studienævnsformænd 
Formand Anne Skorkjær Binderkrantz (Statskundskab) Bo Sandemann Ras-
mussen (Økonomi); Malene Kerzel (Jura); Helle Spindler (Psykologi); Trine 
Susanne Johansen (Virksomhedskommunikation & IT); Lars Esbjerg (Er-
hvervsøkonomi);  
 
Studenterrepræsentanter 
Kasper Selmar Pedersen (Økonomi); Hanna-Louise Schou Nielsen (Stats-
kundskab); Kristine Louise Rude Olsen suppleant for Camilla Rosenkrantz 
Skovborg (Jura); Michael Schøtt (Psykologi); Malene Bjørn Dahl (Virksom-
hedskommunikation & IT); Jacob Nielsen (Erhvervsøkonomi);  
 
Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Dekanatet, Aarhus BSS 
 
Observatører 
Hanne Søndergaard Birkemose (HA Jur og Cand.Merc Jur); Mogens Dilling-
Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (cand.merc.aud);  
 
Faste deltagere 
Lone Wraa (Afdelingsleder, SNUK, Aarhus BSS Studier); Lasse Damgaard 
Møller (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 
 
Gæster:  
Punkt 7 Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier 
 
Fraværende 
Kira Svane Kristensen (Businessingeniør i Herning); Kirsten Wølch Rasmus-
sen (Erhvervssprog); Jan Laursen (Businessingeniør i Herning); Rune Stub-
ager (Politik og Økonomi); Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Sune Due-
holm Müller (Cand.IT –ITKO); Hans Henrik Hansen (Businessingeniør i 
Herning) 
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DAGSORDEN 
D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 
 

1. Godkendelse af dagsorden (13.15) 

2. Præsentationsrunde (13.20) 

3. Konstituering af Aarhus BSS Uddannelsesforum 2018 (13.30) (B) 

4. Præsentation af Aarhus BSS Uddannelsesforum (13.40) (O) 

5. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS (13.55) (O) 

6. Prodekanens fokuspunkter for 2018 (14.10) (O) 

7. Kvalitetssikring af eksamen (14.30) (D) 

         -Skriftlige og mundtlige udprøvningsformer 

8. Forslag til kommende punkter (15.15) 

9. Orienteringspunkter (15.25) 

10. Eventuelt (15.40) 

11. Opsummering af dagens møde (15.50) 
 
 
****************************** 
1. Godkendelse af dagsorden (13.15)   
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Præsentationsrunde (13.20) 
v. deltagere i Aarhus BSS Uddannelsesforums møder 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum medlemmer præsenterede sig. 
 
 
3. Konstituering af Aarhus BSS Uddannelsesforum 2018 (13.30) (B) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
3.1 Valg af formand 
3.2 Valg af næstformand 
3.3 Godkendelse af kommissorium for Aarhus BSS Uddannelsesforum 
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************* 
Referat: 
 
Formand: 
Aarhus BSS Uddannelsesforum tilsluttede sig, at nuværende formand Anne Skorkjær 
Binderkrantz fra Studienævnet for Statskundskab forsætter som formand for Aarhus 
BSS Uddannelsesforum i 2018 
 
Næstformand: 
Aarhus BSS Uddannelsesforum tilsluttede sig, at Jacob Nielsen fra Studienævnet for Er-
hvervsøkonomi er næstformand for Aarhus BSS Uddannelsesforum i 2018. 
 
Kommissorium for Aarhus BSS Uddannelsesforum 
Studienævnsstrukturen ved Aarhus BSS bestod oprindeligt af en række fagnære studie-
nævn samt et tværgående områdestudienævn. Områdestudienævnet har sidenhen æn-
dret navn til Aarhus BSS Uddannelsesforum, som følge af beslutning om etablering af 
lignende organer ved alle fire fakulteter. 
 
Arbejdet i Aarhus BSS Uddannelsesforum er, med afsæt i historikken for organet, ram-
mesat i en forretningsorden, som fremgår af Aarhus BSS Uddannelsesforums webside. 
Eftersom organet i sin nuværende form mere har karakter som et forum for koordine-
ring og sparring på tværs, frem for at have en egentligt studienævnslignende funktion, 
har prodekan for uddannelse vurderet, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at arbejdet 
Aarhus BSS Uddannelsesforum fremadrettet rammesættes i et kommissorium – sådan 
som det i øvrigt er tilfældet for de lignende organer på de øvrige fakulteter. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum godkendte Kommissorium for Aarhus BSS Uddannelses-
forum uden kommentar. Når fakultetsledelsen har godkendt kommissoriet, gøres det til-
gængeligt på hjemmesiden. 
  
 
4. Præsentation af Aarhus BSS Uddannelsesforum (13.40) (O) 
Orienteringspunkt Per Andersen 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforums opgaver, kompetencefordeling og delegationsskrivelse. 
 
**************** 
Referat: 
Aarhus BSS Uddannelsesforums opgave er at koordinere principper og praksisser af fag-
lig og administrativ karakter for fuldtidsuddannelserne på tværs af de syv studienævn, 
hvor det giver mening. Dette er særligt relevant, hvor der er uddannelser på tværs af 
flere fagstudienævn. Den formelle beslutningskompetence ligger i studienævnene.  
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Aarhus BSS Uddannelsesforums medlemmer er studienævnsformænd, studienævns-
næstformænd (eller andre valgte studenterrepræsentanter) samt prodekan for uddan-
nelse. Derudover deltager studieledere der ikke er studienævnsformænd samt admini-
strative medarbejdere. 
 
De sager som Aarhus BSS Uddannelsesforum behandler kan opstå af egen drift, og der 
træffes beslutning på det pågældende møde; sager kan sendes til studienævnene for be-
handling og stillingtagen; eller sager kan behandles på baggrund af konkrete henvendel-
ser fra studienævnene. Typisk introduceres en sag i Aarhus BSS Uddannelsesforum, 
hvorefter den drøftes i studienævnene. Slutteligt drøftes sagen i Aarhus BSS Uddannel-
sesforum, hvor det vurderes, hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at tilslutte sig en 
fælles praksis. 
 
Det er studienævnet, der har kompetence til at træffe afgørelse i dispensationssager.  
Studienævnet kan dog delegere kompetencen til at træffe afgørelse til administrationen. 
Dokumentet ’Studienævns beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation 
– Aarhus BSS’ beskriver derfor, hvem der kan træffe beslutning i hvilke sager samt hvad 
praksis er. Delegationsskrivelsen indeholder både beskrivelse af fælles praksis på tværs 
af Aarhus BSS samt, hvor der er studienævnsspecifikke praksisser. Delegationsskrivel-
sen revideres en gang årligt i september. Delegationsskrivelsen formål er endvidere at 
sikre effektive sagsgange og beskrivelse af præcedens.  
 
 
5. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS (13.55) (O) 
v. Per Andersen 
 
Per Andersen introducerer uddannelseskvalitetspolitikken for og -processerne på Aarhus BSS.  
 
Som led i uddannelseskvalitetssikringsprocessen på Aarhus Universitet og på baggrund af de årlige sta-
tussamtaler samt uddannelsesevalueringer udfærdiger Aarhus BSS hvert år en uddannelsesrapport, der 
blandt andet indeholder en handleplan for konkrete initiativer.   
 
***************** 
Referat: 
 
I Akkrediteringsloven fra 2013 blev det defineret, at universiteterne skulle gennemgå en 
institutionsakkrediteringsproces, hvor det er det universitets kvalitetssikringssystem, 
der skal akkrediteres og ikke de enkelte uddannelser. I udviklingen af et kvalitetssik-
ringssystem har Aarhus Universitet prioriteret et system, der både måler på kvaliteten, 
men også understøtter den levende og stærke kvalitetskultur på Aarhus Universitet. Sy-
stemet er bygget op omkring Data, Dialog og Opfølgning 
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På uddannelsesniveau adresseres kvaliteten på en række årlige statusmøder ligesom, at 
alle uddannelser hvert 5. år gennemgår en større uddannelsesevaluering. Status- og eva-
lueringsmøderne har til formål at følge den løbende udvikling af studiet. Grundlaget for 
drøftelserne er en datarapport baseret på fastsatte indikatorer.  
 
Datarapporten er bygget op omkring de fem delpolitikker: rekruttering og studiestart; 
struktur og forløb; udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø; studiemiljø 
samt uddannelsens relation til arbejdsmarkedet.  
 
På basis af ovenstående delpolitikker er der fastsat en række indikatorer, med dertil hø-
rende grænseværdier, som udgør grundlaget for den dialog og opfølgning, som skal sikre 
kvaliteten i den enkelte uddannelse. Indikatorerne kategoriseres rød, gul, grøn alt efter 
uddannelsens performance i forhold til grænseværdien for den konkrete indikator. 
 
Resultatet af uddannelseskvalitetsmøderne er dels et referat og dels en handleplan med 
opfølgningspunkter, som der arbejdes videre med i regi af det relevante studienævn. 
 
På fakultetsniveau opsamles uddannelseskvalitetsprocesserne i en årlig uddannelsesrap-
port, der adresserer tværgående udfordringer og muligheder på fakultetet. Uddannelses-
rapporten indeholder desuden fakultetets handleplan for uddannelsesområdet i det 
kommende år.  
 
På universitetsniveau adresseres uddannelseskvalitetsprocesserne i en årlig uddannel-
sesberetning baseret på fakulteternes uddannelsesrapporter. Beretningen vedtages i 
Universitetsledelsen og tilgår efterfølgende universitetets bestyrelse. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede kvalitetssystemet på Aarhus Universitet.  
 
Indikatorerne er gode pejlemærke i forhold til en drøftelse af kvalitet, men indeholder 
samtidig en risiko for, at det bliver et styringsværktøj i forhold opnåelse af ’grønne’ vær-
dier. For eksempel differentierer stud/vip-ratioen ikke i mellem, hvor mange stude-
rende, der i lokalet, når der er undervisning af en VIP.  Det vil sige, at hvis en VIP forelæ-
ser for 300 studerende giver det en positiv score, da mange studerende har fået under-
visning af en VIP, men det kan diskuteres om den studerende ikke ville opleve en højere 
kvalitet, hvis VIP underviste i et holdundervisningsforløb, hvor der er færre deltagere og 
bedre tid til dialog. 
 
Indikatorerne indeholder endvidere ikke tilpasning efter de forskellige forudsætninger, 
der er på tværs af fakulteter og studieretninger. 
 
Der er grad af rigiditet i den måde data er struktureret på, og i nogle tilfælde kræver det 
en forklaring, hvis data skal forstås korrekt. Dette kan være en udfordring, da indikato-
rerne bruges både internt og eksternt og i nogle tilfælde er det ikke muligt at sikre den 
korrekte forståelse for eksterne interesserenter. 
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6. Prodekanens fokuspunkter for 2018 (14.10) (O) 
v. Per Andersen 
 
************ 
Referat: 
 
Per Andersen orienterede om følgende tre fokuspunkter for uddannelsesområdet i 2018. 
 
I 2018 er der fokus på nationale og internationale akkrediteringer. Fokus bliver at opnå 
en fuld institutionsakkreditering. Derudover bliver der fokuseret på de internationale 
akkrediteringer - AMBA, EQUIS og AACSB. 
 
Der vil endvidere blive fokuseret på frafald, og der vil blive arbejdet særligt med data, 
der kan belyse, hvordan det er muligt at identificere frafaldstruede studerende med hen-
blik på bedre fastholdelse. 
 
Der vil endvidere blive fokuseret på EDU–IT, herunder hvor og hvordan det er menings-
fuldt at bruge nye digitale læringsredskaber. 
 
 
7. Kvalitetssikring af eksamen (14.30) (D) 

-Skriftlige og mundtlige udprøvningsformer  
v. Per Andersen 
Gæst: Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier 

 
Per Andersen præsenterer indledende projektet ’Kvalitetssikring af eksamen’, herunder den overord-
nede proces samt nuværende status. 
 
Som del af projektet ’Kvalitetssikring af eksamen’ drøftede Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 7. sep-
tember 2017 forskellige typer af skriftlige og mundtlige udprøvningsformer. På baggrund heraf frem-
sendtes et drøftelsespapir til studienævnene.  
 
På baggrund af studienævnenes skriftlige tilbagemeldinger, drøftes den videre proces for kvalitetssik-
ring af mundtlige og skriftlige udprøvningsformer. 
 
************************ 
Referat: 
Baggrunden for emnet Kvalitetssikring af eksamen skal findes i akkrediteringsloven, 
hvor det er beskrevet, at akkrediteringsinstitutionen, skal kvalitetssikre eksamen, herun-
der hvorvidt Aarhus Universitet har et system, der rummer en systematik i forhold til 
kvalitetssikring af eksamen. 
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Per Andersen opsummerede status på processen og de forskellige eksamensformater. 
Jacob Nielsen kommenterede, at det for eksamener der afvikles i Wiseflow ofte opleves 
som en stressfaktor, at der også skal afsættes tid til at uploade eksamen, hvorfor der i 
udarbejdelsen af eksamensopgaven skal tages højde for dette. 
 
Mogens Dilling-Hansen kommenterede, at det også er et spørgsmål om back-up proce-
durer, når det går galt i forhold til afleveringen. 
 
Heller Spindler kommenterede, at det ikke nødvendigvis gælder for eksamenerne på 
Psykologi, at de studerende har problemer med at aflevere. De fejl der opstår er ikke 
nødvendigvis tekniske fejl. Helle Spindler kommenterede endvidere, at Psykologi over 
de sidste par år har gjort sig en lang række erfaringer i forhold til anvendelse af Wiseflow 
og disse deles gerne med andre uddannelser. 
 
Frank Thinggaard spurgte ind til, hvordan kvalitetssikring af eksamen defineres. Per An-
dersen kommenterede, at det er nødvendigt med en skelnen mellem, hvad der er studie-
nævnets og studieleders ansvar i forhold til udarbejdelse og kvalitetssikring af eksamen 
og hvad der kan systematiseres på tværs af Aarhus BSS. 
 
I forhold til den videre proces for ’Kvalitetssikring af eksamen’, tilsluttede Aarhus BSS Ud-
dannelsesforum sig en kort beskrivelse af de forskellige eksamensformater.  Denne vil 
blive udbygget i takt med, at de forskellige eksamensformater tages op 
 
 
8. Forslag til kommende punkter (15.15) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Det blev foreslået, at ’Optagelsessystemet, herunder Kvote 2’ bliver drøftet som et punkt 
i efteråret 2018. 
 
 
9. Orienteringspunkter (15.25) 
9.1 Udvalget for Uddannelse   
Udvalget for Uddannelse har drøftet evaluering af Fremdriftsreform II. Derudover drøf-
tes kriterier for kvote 2.  
 
Udvalget for Uddannelse informerer endvidere, at definitionen af minimumstimetallet 
er det gennemsnitlige, planlagte timetal per semester.  Minimumtimetallet på AU er 168 
og 112 timer for hhv. bachelor- og kandidatuddannelser, men fakultetsledelsen på Aar-
hus BSS har besluttet, at fakultetet kører med en lidt højere minimumsnorm af 180 ti-
mer for bachelorer og 112 timer for kandidater. Timetallet på de enkelte uddannelser på 
Aarhus BSS varierer, men minimumstimetallet opfyldes af alle, og forekommer der af-
lysning på grund af undervisers sygdom eller lignende, afholdes der altid erstatningsti-
mer. 
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9.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 
Intet til orientering 
 
9.3 Aarhus BSS Studier 
Intet til orientering 
 
 
10. Eventuelt (15.40) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
 
11. Opsummering af dagens møde (15.50) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
 
\Mødet sluttede kl. 15.20 
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