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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 20. juni 2019, kl 12.00-14.30 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 2630-K101 

 

Deltagere:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

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

Malene Kerzel (Jura); Jacob Klitmøller (Psykologi); Lars Haahr (Virksom-

hedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi); Hans Henrik 

Hansen (Ingeniøruddannelserne i Herning) 

 

Studenterrepræsentanter 

Rikke Clausen (Økonomi); Marie Dall (Jura); Alexander Estrup (Erhvervs-

økonomi) 

 

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)   

 

Faste deltagere 

Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, 

Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Stu-

dier) 

 

Gæster 

Punkt 3: Associate Dean for digitalisering Andrea Carugati 

Punkt 4: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier 

Punkt 5: Lektor Per Blenker, Institut for Virksomhedsledelse 

 

Fraværende: 

Kira Svane Kristensen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Hanna-Louise 

Schou Nielsen (Statskundskab); Kasper Hald Christensen (Psykologi); Ca-

milla Bolander (Virksomhedskommunikation og IT); Kirsten Wølch Ras-

mussen (Erhvervssprog); Sune Dueholm Müller (Cand.IT –ITKO); Chri-

stian Waldstrøm (Virksomhedskommunikation), Inger Mørch Hauge (Er-

hvervsøkonomi – Herning); Rune Stubager (Politik og Økonomi); John 

Bang Mathiasen (GMM, Herning); Anja Lunderskov Jacobsen (Afdelingsle-

der, SNUK, Aarhus BSS Studier)  
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden (12.15) 

2. Godkendelse af referat (12.20) 

3. Digitalisering og teknologiforståelse i uddannelserne (12.25) (D) 

4. Nedskrivning af ECTS (13.10) (O) 

5. Projektorienteret forløb (13.30) (D) 

6. Forslag til kommende punkter (14.30) 

7. Orienteringspunkter (14.35) 

8. Eventuelt (14.45) 

9. Opsummering af dagens møde (14.55) 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

v. Lars Esbjerg 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Godkendelse af referat 

v. Lars Esbjerg 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

3. Digitalisering og teknologiforståelse i uddannelserne 

v. Per Andersen 

Gæst: Associate Dean for digitalisering Andrea Carugati 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget den nationale handlingsplan for 

digitale kompetencer og digital læring i de videregående uddannelser. 

 

Professor Andrea Carugati fra Institut for Virksomhedsledelse har siden 1. september 

2018 været fakultetets Associate Dean for digitalisering og har til opgave at arbejde for at 

gøre digitalisering til en integreret del af fakultetets uddannelser, så de studerende op-

når de digitale kompetencer, som markedet har brug for.  

 

Andrea Carugati orienterede om arbejdet og fremhævede, at han ikke skal beslutte, hvad 

der skal undervises i og hvordan, men at hans opgave er at give fagmiljøerne de rette 
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værktøjer, så de selv kan træffe beslutning om, hvordan de skal tilrettelægge deres un-

dervisning. Aarhus BSS skal ikke uddanne IT-eksperter, men studerende som kan forstå 

og bruge digitale redskaber og teknikker i løsningen af deres arbejdsopgaver. 

 

Der arbejdes allerede med digitalisering inden for flere områder, men det er ofte ikke 

synligt. Som eksempel blev nævnt et fag, hvor det ikke fremgik af kursusbeskrivelsen, at 

der blev undervist i digitalisering, men 30% af litteraturen lå inden for digitaliserings-

området. 

 

Det er vigtigt at tænke digitalisering ind i uddannelserne for at sikre, at kandidaterne 

også fremover vil være attraktive for arbejdsmarkedet. Der skal ligeledes være fokus på 

at synliggøre de digitaliseringskompetencer, de studerende opnår, så de bliver bevidste 

om dem og kan sælge sig på dem. 

 

På nuværende tidspunkt opnår de studerende i vidt omfang digitale kompetencer uden 

for AU ved at tage kurser. Fra studenterside blev der udtrykt bekymring over aktiviteter, 

der ligger uden for studiet, da de ofte opleves som en stressfaktor jf. drøftelserne på sid-

ste møde om rapporten vedr. kortlægning af årsager til stress. De studerende opfordrede 

derfor til, at digitalisering tænkes ind i kurserne. 

 

Der er endnu ikke udarbejdet en handleplan for digitalisering og teknologiforståelse i 

uddannelserne, men den vil senere komme til drøftelse i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

og i studienævnene.  

 

Som det fremgår af den nationale handlingsplan, afsættes der 45 mio. kr.  i 2019 til fler-

årige forløb, som skal styrke den digitale kompetenceudvikling. Prodekanen for uddan-

nelse oplyste, at han er i gang med at udarbejde en ansøgning i regi af it-vest i samar-

bejde med Arts.  

 

Der blev på mødet efterspurgt mere konkrete forslag vedr. digitalisering, og Andrea 

Carugati oplyste, at han tager kontakt til fagmiljøerne igen. Den tætte dialog med de en-

kelte fagmiljøer er vigtig, og man kan ikke finde en fælles løsning, da løsningerne skal 

have respekt for de forskellige fagligheder.    

 

 

4.  Nedskrivning af ECTS 

v. Per Andersen 

Gæst: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier 

 

Drøftelsen udspringer af en konkret sag fra Studienævnet for Statskundskab og Sam-

fundsfag, hvor der tidligere har været praksis for at nedskrive antal ECTS ved ansøgnin-

ger om forhåndsgodkendelser og merit i forbindelse med Summer School fag udbudt af 

University of Essex. Christine Brink Schmidt fra BSS Studier har drøftet praksis med 

Uddannelsesjura samt forhørt sig hos de tre andre fakulteter på AU og de andre danske 
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universiteter, og anbefalingen er fortsat, at studienævnet - af hensyn til studenterper-

spektivet og øget anerkendelse af uddannelse på tværs af landegrænser – bør anerkende 

værtsuniversitetets ECTS-belastning eller afvise at forhåndsgodkende hele faget. Der er 

bred enighed om denne anvendelse af ECTS og den fælleseuropæiske forpligtelse på de 

danske universiteter.  

 

For så vidt angår fag, der ikke er delelige med 5 ECTS, reguleres (nedskrives) antallet af 

ECTS pga. fagstrukturen. Hvis en studerende fx har fået forhåndsgodkendt 20 ECTS, 

men kun består 16 ECTS, kan der meritoverføres 15 ECTS.  Overskydende ECTS kan 

gemmes og bruges sammen med evt. senere optjente ECTS, hvis det passer ind i fag-

strukturen.  

 

På HA er der problemer med fagligt overlap som følge af forskellige fagstrukturer i for-

bindelse med udveksling, men der er ikke mulighed for at give merit på baggrund af ele-

menter fra flere forskellige uddannelseselementer.  

 

Prodekanen for uddannelse konkluderede, at der vil blive samlet op på erfaringer med 

eksempler på ”skævheder” om et års tid. 

 

 

5. Projektorienteret forløb 

v. Per Andersen 

Gæst: Lektor Per Blenker, Institut for Virksomhedsledelse 

 

a. Projektorienteret forløb i egen virksomhed 

Lektor Per Blenker orienterede om den nye model for projektorienteret forløb i egen 

virksomhed, der er godkendt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi for efterårsseme-

stret 2019. Kursusbeskrivelsen var udsendt som bilag til punktet. 

 

Projektorienteret forløb i egen virksomhed har været efterspurgt af iværksættere gen-

nem længere tid. Forløbet ligner det ”almindelige” med en ECTS-vægt på 15, og formålet 

er at give de studerende mulighed for i praksis at anvende og reflektere over brugen af 

den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet gennem studiet, men 

konteksten adskiller sig ved at være egen virksomhed. De studerende gennemgår en pro-

ces med eksperimentel læring og skal være tilknyttet en inkubator som fx Studenter-

væksthus Aarhus. Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal være på et bestemt ni-

veau, da der også er læring i de tidlige faser af processen om opstart af egen virksomhed. 

 

Der er pt. 9 studerende tilmeldt det projektorienterede forløb i egen virksomhed. 

 

b. Kvalitetssikring af projektorienteret forløb 

I 2015 blev terminologien i uddannelsesbekendtgørelsen ændret fra ’praktik’ til ’projekt-

orienteret forløb’ med henblik på at sikre, at disse uddannelsesaktiviteter har et accepta-
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belt akademisk og fagligt indhold og niveau. Et projektorienteret forløb kan ikke blot be-

stå i at være til stede på tilfredsstillende vis på en arbejdsplads, men skal indeholde et 

”eksaminérbart” fagligt relevant element.  

 

På Aarhus BSS indeholder alle uddannelser bortset fra Cand.merc.aud. og ITKO mulig-

hed for at gennemføre projektorienterede forløb i eksterne virksomheder eller organisa-

tioner, men der er stor forskel på, hvordan kvalitetssikringen af de projektorienterede 

forløb håndteres på tværs af uddannelserne.  

 

Prodekanen for uddannelse har udarbejdet forslag til en minimumsramme for kvalitets-

sikring af projektorienterede forløb. De indledende drøftelser viser, at der er forskellige 

opfattelser af, hvilke krav der bør opstilles, men der var enighed om, at det er vigtigt med 

en forventningsafstemning mellem studerende og praktiksted, så de studerende ikke fx 

opfattes som gratis arbejdskraft. 

 

Efter sommerferien fremsender prodekan Per Andersen en sagsfremstilling med udkast 

til en minimumsramme for kvalitetssikring af projektorienterede forløb, inkl. udkast til 

en model for projektorienterede forløb i egen virksomhed til høring i studienævnene. 

Studienævnenes tilbagemeldinger vil blive drøftet i BSS Uddannelsesforum på mødet i 

november. Rammer for projektorienterede forløb forventes indført med virkning fra ef-

terårssemestret 2020. 

 

Der vil blive gennemført et pilotprojekt med evaluering af projektorienterede forløb på 

ingeniøruddannelserne i Herning, så disse forløb kan få status af mere almindelige ud-

dannelseselementer. 

 

 

6. Forslag til kommende punkter 

v. Lars Esbjerg 

 

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

mødet i september: 

 

Opfølgning på undervisningsevaluering 

Delegationsskrivelse 

Rekruttering 

Internationalt studiemiljø 

 

Det blev foreslået, at der på et tidspunkt drøftes systematisk evaluering af Summer 

School med henblik på sikring af kvaliteten af fagene. 

 

 

7.  Orienteringspunkter  

7.1 Udvalget for Uddannelse  

Der var intet til orientering. 
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7.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Fakultetsledelsen har – efter at ansøgningsfristen er udløbet i begyndelsen af juni – be-

sluttet at sætte optaget på masteruddannelserne Master i skat (MSKAT) og Master i digi-

tal innovation (MIDI) i bero ind til videre. Det betyder, at der ikke optages nye stude-

rende i 2019, men at nuværende studerende kan færdiggøre deres masteruddannelse. 

Der vil desuden være optag på enkeltfag på MSKAT for de, der måtte have ansøgt herom.  

 

Fakultetsledelsen har besluttet at nedsætte en styregruppe for Center for Undervisning 

og Læring, som skal beslutte den strategiske retning. Styregruppen kommer til at bestå 

af prodekan for uddannelse Per Andersen (formand), centerlederen samt 2 institutle-

dere. 

 

7.3 Aarhus BSS Studier 

Der mangler p.t. en leder for hhv. ASK, VEST og INT samt SNUK. 

Skemaerne for efteråret 2019 er sendt til kvalitetstjek hos institutterne. Der har været 

udfordringer på HA, 5. semester, hvor bl.a. studielederen har været inddraget. 

 

 

8. Eventuelt 

Studienævnsformændene Carsten Jensen (Studienævnet for Statskundskab og Sam-

fundsfag) og Lars Haahr (Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT) er blevet 

interviewet til Omnibus omkring dispensation til fjerde eksamensforsøg, og Lars Haahr 

har oplevet, at ikke alle citater er nuanceret tilstrækkeligt. Prodekan Per Andersen oply-

ste, at Michael Schrøder, pressekonsulent i Aarhus BSS’ kommunikationsafdeling, er in-

viteret til et studieledermøde efter sommerferien, hvor han kommer med gode råd i for-

bindelse med kontakt til pressen.  

 

Møderne i Aarhus BSS Uddannelsesforum vil fremover blive holdt i Konferencecentret 

på Fredrik Nielsens Vej, da der ikke er plads til alle i K101 på Fuglesangs Allé. 

 

 

9. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

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

punkter, men der har været mange spændende drøftelser og orienteringer. 

 

For så vidt angår digitalisering, vil Andrea Carugati tage en ny runde med fagmiljøerne, 

og der udarbejdes på sigt en handleplan. Anbefalingen vedr. nedskrivning af ECTS fast-

holdes, således at studienævnene enten anerkender værtsuniversitetets ECTS-belastning 

eller afviser at forhåndsgodkende hele faget. Forslag til minimumsramme for kvalitets-

sikring af projektorienteret forløb inkl. udkast til projektorienteret forløb i egen virk-

somhed vil blive sendt til høring i studienævnene efter sommerferien. 

 

Mødet sluttede kl. 14.30. 


