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Referat af konstituerende møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Den 28. februar 2019, kl 8.15-10.30 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 2630-K101 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

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

Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervs-

økonomi)  

 

Studenterrepræsentanter 

Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Rikke Clausen (Økonomi); 

Marie Dall (Jura); Kasper Hald Christensen (Psykologi); Camilla Bolander 

(Virksomhedskommunikation og IT); Alexander Estrup (Erhvervsøkonomi)  

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

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 (Virk-

somhedskommunikation), Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – Her-

ning) 

 

Faste deltagere 

Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Anja Lunder-

skov Jakobsen (Afdelingsleder, SNUK, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig 

(sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 6 og 7: Christine Brink Schmidt, Aarhus BSS Studier 

 

Fraværende: 

Malene Kerzel (Jura); Jacob Klitmøller (Psykologi); Hans Henrik Hansen 

(Ingeniøruddannelserne i Herning); Kira Svane Kristensen (Ingeniøruddan-

nelserne i Herning); Carsten Willemoes Jørgensen (HA jur og 

Cand.merc.jur); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Sune Dueholm 

Müller (Cand.IT –ITKO); John Bang Mathiasen (GMM, Herning); Line Fris-

trup (Rådgiver, Dekanatet) 
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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 2019 (8.30) (B) 

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

5. Faktisk forvaltningsvirksomhed (8.55) (O) 

6. Nedskrivning af antal ECTS i forbindelse med merit (9.25) (O) 

7. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS (9.40) (O) 

8. Prodekanens fokuspunkter (9.55) (O) 

9. Forslag til kommende punkter (10.15) 

10. Orienteringspunkter (10.25) 

11. Eventuelt (10.40) 

12. Opsummering af dagens møde (10.50) 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden  

v. Per Andersen 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Præsentationsrunde  

v. mødedeltagerne 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum har fået en række nye medlemmer, og mødedeltagerne 

præsenterede kort sig selv. 

 

 

3. Konstituering af Aarhus BSS Uddannelsesforum 2019 (B) 

v. Per Andersen 

 

Lars Esbjerg, formand for Studienævnet for Erhvervsøkonomi, blev valgt som formand,   

og Marie Dall, studenterrepræsentant fra Juridisk Studienævn, blev valgt som næstfor-

mand. 

 

 

4. Præsentation af Aarhus BSS Uddannelsesforum (O) 

Orienteringspunkt v. Per Andersen 
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Aarhus BSS Uddannelsesforum er dels et koordinerende organ på tværs af fakultetets 

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

dienævn, dekanat og fakultetsledelse, i forbindelse med regulering af uddannelsesområ-

det. 

 

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 fa-

kultetet 

 

Medlemmerne af Aarhus BSS Uddannelsesforum er prodekanen for uddannelse samt 

studienævnsformænd og studienævnsnæstformænd (eller andre valgte studenterrepræ-

sentanter) for de 7 studienævn, der har ansvar for fuldtidsuddannelserne. Herudover 

deltager studieledere, der ikke er studienævnsformænd, studiechefen for Aarhus BSS 

Studier, lederen af SNUK i Aarhus BSS Studier, en studienævnssupporter fra Aarhus 

BSS Studier (sekretær for udvalget) samt en uddannelsesrådgiver fra dekanatet. 

 

Arbejdet i Uddannelsesforum tilrettelægges af prodekanen for uddannelse i samarbejde 

med formanden og næstformanden og med støtte fra BSS Studier, SNUK. 

 

For så vidt angår de studerendes rolle, er såvel næstformand som de øvrige studerende 

valgte repræsentanter blandt medstuderende til at varetage studienævnsopgaver. På 

baggrund af mandatet fra medstuderende inviteres de studerende i studienævn, særligt 

næstformanden, også til at deltage i processer, der knytter sig til uddannelsesområdet, 

herunder: 

 Akkrediteringsopgaver: nationale og internationale  

 Bidrag til dokumentationsmateriale 

 Deltagelse i mødeaktivitet 

  

 Arrangementer i regi af prorektor for uddannelse  

 Studielederforum og temadrøftelser (ca. 2 om året) 

  

 Projekter og arbejdsgrupper relateret til uddannelserne på tværs af fakultetet 

 Fx. Udarbejdelse af normer for adfærd for studerende 
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5. Faktisk forvaltningsvirksomhed 

v. Per Andersen 

 

Afgrænsningen mellem afgørelser og faktisk forvaltningsvirksomhed kan give anledning 

til tvivl i praksis, og Styrelsen for Forskning og Uddannelse har identificeret tre sagsty-

per, hvor afgørelserne traditionelt på BSS og flere andre steder på AU er blevet truffet af 

studienævnene, men hvor kompetencen ligger administrativt i ledelsesstrengen: 

 

 Holdskifte 

 Aflevering af eksamensopgaver efter frist 

 Fastsættelse af ekstraordinær eksamensdato 

 

Bestemmelsen om studienævns kompetence jf. universitetslovens § 18 er en undtagelse 

fra udgangspunktet, hvor det er ledelsesstrengen, der træffer alle beslutninger på AU. 

Det er styrelsens opfattelse, at bestemmelsen fortolkes indskrænkende, og at studienæv-

nenes dispensationskompetence alene finder anvendelse i forhold til uddannelsesfaglige 

problemstillinger. Dette indebærer, at studienævnene ikke har kompetence til at be-

handle dispensationsansøgninger, der ikke har sammenhæng med eller indeholder ud-

dannelsesfaglige opgaver. Spørgsmål inden for ovenstående 3 sagsområder skal frem-

over ikke forelægges studienævnene, men beslutningerne vil blive truffet administrativt i 

ledelsesstrengen. Fra styrelsens side er det gjort gældende, at ovenstående vil spare stu-

dienævnene for en stor arbejdsbyrde Mange sager af ikke faglig karakter kræver en del af 

studienævnets tid, og der bliver derfor mindre tid til faglige drøftelser og udvikling af ud-

dannelserne. 

 

Konsekvenserne af ovenstående blev drøftet, og der blev udtrykt bekymring for, at der 

vil kunne ske en forringelse af de studerendes retssikkerhed, når disse sagstyper ikke 

længere forelægges studienævnene. Fra studenterside blev det endvidere fremhævet, at 

man skal være opmærksom på, at praksis vedr. holdskifte ikke bliver for stram, da det 

har stor betydning for de studerende. 

 

Christine Brink Schmidt gjorde opmærksom på, at ansøgninger om ovennævnte fortsat 

vil blive sagsbehandlet som tidligere, dvs. at alle sager vil blive fuldt oplyst og vurderet 

konkret. Såfremt der kommer nye oplysninger frem, vil en sag blive genoptaget. Der vil 

dog ikke længere blive skrevet lange afgørelsesbreve, og sagsbehandlingen bliver mere 

smidig. Prodekanen fremhævede i forlængelse heraf, at de studerendes retssikkerhed 

måske nærmere bliver styrket, fordi der fremover vil kunne udvikle sig en mere ensartet 

praksis qua den administrative forvaltning. 

 

Der var enighed om, at der principielt må være forskel på, om holdskifte vedrører skifte 

af hold inden for samme fag, hvor der er flere parallel-hold, eller om der er tale om skifte 

af valgfag, hvor det bør vurderes, om det fagligt giver mening. Det fremgår ikke af Styrel-

sens udmelding, om der også hos dem er en sådan sondring. Da der er tale om en ny 

procedure, vil der givetvis opstå grænsetilfælde, som, når de bliver identificeret, vil 

kunne diskuteres i Uddannelsesforum fremadrettet. Herudover vil det – i hvert fald i en 
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indfasningsperiode – være relevant at etablere et overblik over forvaltningen inden for 

de 3 nævnte sagstyper, som kan forelægges Uddannelsesforum til orientering. Det er vig-

tigt med en ensartet praksis for de studerende på tværs af Aarhus BSS. 

 

 

6. Nedskrivning af antal ECTS i forbindelse med merit 

v. Per Andersen 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne fået tilsendt indstilling fra BSS Studier med 

notat, mødereferat og anbefaling fra Uddannelsesjura. 

 

Indstillingen fra BSS Studier udspringer af en konkret sag fra Studienævnet for Stats-

kundskab og Samfundsfag, hvor der er praksis for at nedskrive antal ECTS ved ansøg-

ninger om forhåndsgodkendelser og merit i forbindelse med Summer School fag udbudt 

af University of Essex. Fag, der her vægter 15 ECTS, bliver i forbindelse med forhånds-

godkendelser og merit nedskrevet til 10 ECTS med den begrundelse, at de afvikles over 

en meget kort periode, og at kravene til pensum, eksamen mv. ikke modsvarer de krav, 

der indgår i fag med tilsvarende ECTS-vægtning på Statskundskab og Samfundsfag.  

 

Denne praksis gav anledning til at undersøge reglerne nærmere, og praksis har i den for-

bindelse været forelagt Uddannelsesjura. Uddannelsesjura har vurderet, at studienævnet 

ikke bør stille spørgsmålstegn ved den ECTS-vægtning, som et andet universitet har vur-

deret er korrekt, da ECTS-vægtningen er udtryk for en fælles europæisk standard, som 

ikke bør desavoueres.  

 

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag har endvidere ønsket at indføre en 

praksis, hvor man afviser at forhåndsgodkende et Summer School fag fra Essex, hvis den 

studerende allerede har fået et tilsvarende fag godkendt med henblik på at begrænse den   

enkelte studerendes mulighed for at tage mere end ét Summer School fag på University 

of Essex. 

 

Uddannelsesjura har fastholdt, at der ved ansøgninger om forhåndsgodkendelse og me-

rit skal foretages en konkret faglig vurdering af det aktuelle fag på baggrund af fagets 

indhold, omfang, niveau m.v. 

 

Uddannelsesforum tog indstillingen fra BSS Studier til efterretning og tilsluttede sig Ud-

dannelsesjuras anbefalinger om at lade forhåndsgodkendelserne – der hviler på kon-

krete faglige vurderinger af det samlede aktuelle fag på baggrund af fagets indhold, om-

fang, niveau m.v. – være det instrument, der benyttes, når der søges om merit for fx 

Summer University-fag. Det betyder, at studienævnene enten kan godkende faget i den 

helhed, det udgør, og med den vægt, der angives af værtsinstitutionen, eller undlade at 

godkende det.  
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Der blev på mødet nævnt andre scenarier i forbindelse med ECTS-fastsættelse, som vil 

blive adresseret senere, herunder de tilfælde, hvor studerende tager fag, der ikke er dele-

lige med 5 ECTS, eller fag med fagligt overlap til obligatoriske fag og gruppemeritter. 

 

 

7. Uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS (O) 

v. Per Andersen 

 

Per Andersen introducerede uddannelseskvalitetsprocesserne på Aarhus BSS. Som bilag 

til punktet havde mødedeltagerne fået tilsendt sagsfremstilling, principper og rammer 

for uddannelseskvalitetsprocesser, uddannelsesrapport og uddannelsesberetning. 

 

Aarhus BSS er omfattet af Aarhus Universitets kvalitetspolitik, der opstiller en række 

målsætninger for kvaliteten i uddannelserne fordelt på følgende 5 delpolitikker: rekrut-

tering og studiestart; struktur og forløb; udvikling af uddannelse, undervisning og læ-

ringsmiljø; studiemiljø samt uddannelsens relation til arbejdsmarkedet.  

 

Uddannelseskvalitetsprocesserne foregår på 3 niveauer og er bygget op omkring Data, 

Dialog og Opfølgning. 

 

Niveau 1 (uddannelsesniveau) omhandler det løbende kvalitetsarbejde i studienævnene, 

og data udgøres bl.a. af studieordninger, uddannelsesdata og undervisningsevalueringer. 

Dialogen foregår mellem VIP og studerende, og opfølgningen sker som justering og ud-

vikling af undervisning, eksamen og uddannelser. 

 

Niveau 2 (fakultetsniveau) er et helhedsblik på den enkelte uddannelse. På dette niveau 

omfatter data bl.a. datapakker med samlet blik på den enkelte uddannelse og selvevalue-

ringsrapporter. Dialogen foregår på de årlige statusmøder (med deltagelse af blandt an-

dre prodekan for uddannelse, studieleder, institutleder og studerende) og på uddannel-

sesevalueringsmøderne hvert 5. år, hvor der ud over den nævnte personkreds deltager 

eksterne eksperter. Opfølgningen sker via referater og handleplaner.  

 

Niveau 3 (universitetsniveau) har fokus på opsamlende tværgående processer med et 

strategisk sigte, hvor data er på fakultets- og universitetsniveau. Dialogen omhandler 

uddannelseskvalitet og -portefølje, og opfølgningen sker i form af uddannelsesrapporter 

med handleplaner på fakultetsniveau og i form af uddannelsesberetninger på universi-

tetsniveau. 

 

 

8. Prodekanens fokuspunkter for 2019 (O) 

v. Per Andersen 

 

Per Andersen orienterede om følgende fokuspunkter for uddannelsesområdet i 2019, 

som hidrører fra fakultetets uddannelsesrapport 

1. Frafald 
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2. Studie- og karriereparathed 

3. Stress 

4. Ekstra-curriculære aktiviteter 

 

Herudover ønsker prodekanen at prioritere følgende områder i 2019: 

 

Kvalitetssikring af udprøvningsformater 

 Projektorienterede forløb 

 

Brede kompetencer i uddannelserne 

 Entrepreneurskab 

 Digitalisering 

 Relevans 

 

 

9. Forslag til kommende punkter  

v. Lars Esbjerg 

 

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

2019, og Lars Esbjerg orienterede om, at der på det kommende møde den 12. april drøf-

tes bl.a. opfølgning på undervisningsevaluering, projektorienterede forløb, studenter-

trivsel og fastholdelse. På maj-mødet forventes emnerne internationalt studiemiljø og 

digitalisering at blive drøftet. 

 

Herudover er der en del emner i pipelinen, bl.a.: 

 Handleplan for internationalisering      

 Fortrolighedskontrakter i forbindelse med bachelorprojekter, projektorienterede 

forløb, specialer  

 Selvstændighed i forbindelse med eksaminer     

 Audio/visuelle optagelser af forelæsning og undervisning    

 Empiri i specialer og GDPR   

 Evalueringsskema til Summer University      

 Oplæg omkring Career Management Skills - evt. i forbindelse med projektorien-

terede forløb  

 Faglige mindstekrav (gymnasierettede uddannelser)     

 Entreprenørskab evt. med inspiration fra ST     

 Kvalitetssikring af eksamen    

 

 

10. Orienteringspunkter  

10.1 Udvalget for Uddannelse   

Regeringen har afsat 190 mio. kr. til et nyt talentprogram til de dygtigste studerende på 

alle videregående uddannelser i Danmark. Per Andersen vender tilbage med mere infor-

mation om en evt. indstilling fra Udvalget for Uddannelse til ansøgning om midler. 
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10.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Der var intet til orientering. 

 

10.3 Aarhus BSS Studier 

Jesper Qvistgaard, Afdelingsleder for Aarhus BSS International, Vejledning og Studiein-

formation og Ask Aarhus BSS Student Services, har fået nyt arbejde og har derfor opsagt 

sin stilling med udgangen af marts måned. 

 

 

11. Eventuelt 

Mødet den 27. maj flyttes, da formanden er bortrejst på det pågældende tidspunkt.  

 

 

12. Opsummering af dagens møde 

v. Lars Esbjerg 

 

Det konstituerende møde har omfattet mange orienteringspunkter og kun få drøftelses-

punkter. Der vil blive fulgt op på faktisk forvaltningsvirksomhed i forhold grænsetilfælde 

og den nye procedure for behandling af holdskifte, aflevering af eksamensopgaver efter 

frist og fastsættelse af ekstraordinær eksamensdato samt på de forskellige scenarier un-

der punktet om nedskrivning af ECTS. 

 

Mødet sluttede kl. 10.30 


