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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 14. juni 2018, kl 08.15-10.30 

Fuglesangs Alle 4, 2630-K101 

Ordinært 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); Michael Schøtt (Psykologi); Malene 

Bjørn Dahl (Virksomhedskommunikation & IT);  

 

Observatører 

Hanne Søndergaard Birkemose (HA Jur og Cand.Merc Jur); Frank Thing-

gaard (cand.merc.aud); Rune Stubager (Politik og Økonomi);  

 

Faste deltagere 

Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Lasse Damgaard Møller (sekretariats-

betjening, Aarhus BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 3: Line Krog Heltoft, Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS  

Punkt 4: Kim Jesper Hermann, Center for Undervisning og Læring, Aarhus 

BSS  

 

 

Fraværende 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Mogens Dilling-Hansen (Erhvervs-

økonomi); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Camilla Rosenkrantz 

Skovborg (Jura); Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Anni Bæk-

gaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Lone Wraa (Afdelingsle-

der, SNUK, Aarhus BSS Studier); Hans Henrik Hansen (Forretningsudvik-

ling og Teknologi) Jan Laursen (Businessingeniør i Herning); Sune Dueholm 

Müller (Cand.IT –ITKO); Kira Svane Kristensen (Forretningsudvikling og 

Teknologi); Jacob Nielsen (Næstformand  for Erhvervsøkonomi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referat 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

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

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15) 

2. Orientering vedrørende Institutionsakkreditering (08.20) (O) 

3. Evaluering af Evalueringsordningen (08:30) (D) 

4. Stress (09:15) (D) 

5. Forslag til kommende punkter (10.00) 

6. Orienteringspunkter (10.05) 

7. Eventuelt (10.15) 

8. Opsummering af dagens møde (10.20) 

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

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15)   

v. Anne Skorkjær Binderkrantz 

 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 

Referat fra seminar d. 25. april 2018 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden 

kommentarer 

 

2. Orientering vedrørende Institutionsakkreditering (08.20) (O) 

v. Per Andersen 

 

Aarhus Universitet har d. 31. maj og 1. juni 2018 haft besøg af Danmarks Akkrediteringsinstitution i 

forbindelse med genakkrediteringen i forlængelse af den betinget positive institutionsakkreditering i 

2017. 

 

Per Andersen orienterer om besøget og den videre proces. 

 

 

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

Referat: 

 

Line Fristrup orienterede på vegne af Per Andersen om det i alt tredje besøg fra Dan-

marks Akkrediteringsinstitution. 

 

I besøget deltog det samme panel som ved tidligere besøg, og der var fokus på videns-

grundlag samt studerendes kontakt til videnskabeligt personale. 
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Der var en god oplevelse af besøget, hvor det særligt blev nævnt, at de studerende var 

velforberedte, samt at der var en god dialog. 

 

Panelets rapport kommer i september 2018, og den endelige afgørelse foreligger senere i 

efteråret 2018. 

 

 

3. Evaluering af Evalueringsordningen (08:30) (D) 

v. Anne Skorkjær Binderkrantz 

Gæst: Line Krog Heltoft, Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS 

 

Punktet er tidligere blevet drøftet på møder i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 17. september 2017 og 

21.november 2017 samt på seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 25. april 2018.  

 

På seminaret d. 25. april 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde specifikt 

med formuleringen af spørgsmål. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt resultaterne fra workshoppen 

på seminaret 25. april 2018. 

 

Arbejdsgruppen præsenterer sine resultater. 

 

 

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

Referat: 

 

Udgangspunktet for det reviderede skema har været at fokusere spørgsmålene samt at 

give mere plads til kommentarer. Derudover at lave spørgsmål, der er relevante på tværs 

af Aarhus BSS.  

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede det fremsendte forslag til reviderede spørgs-

mål. 

 

Overordnet set var der tilfredshed med spørgsmålene i det reviderede skema, og der var 

primært kommentarer til formulering af spørgsmål eller hjælpetekster. 

 

Derudover var der ønsker til mere præcis spørgsmålsformulering i forhold til forbedring 

af kurset (spørgsmål 7) samt udbyttet af kurset (spørgsmål 9), da det vurdereres, at en 

større grad af nuancering af netop disse spørgsmål har stor værdi i forhold til den en-

kelte underviser. 

 

Derudover blev der særligt drøftet, hvordan evalueringen af instruktoren/holdundervi-

seren bedst formuleres (spørgsmål 10) således, at det stemmer overens med den opgave 

instruktoren har i forhold til de studerendes læring. 

 

På baggrund af de indkomne kommentarer revideres spørgsmålene og en revideret ud-

gave sendes til endelig godkendelse i studienævnene.  
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Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede endvidere proceduren for evaluering på Aarhus 

BSS. 

 

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt det vil være en mulighed for studenterrepræsen-

tanter at have adgang til de kvalitative kommentarer. Aarhus BSS Uddannelsesforum 

udtrykte, at håndteringen af personlige kommentarer skal håndteres med stor varsom-

hed og efter individuel vurdering af studieleder.  

 

 

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

Beslutning 

På baggrund af de indkomne kommentarer revideres spørgsmålene og en revideret ud-

gave sendes til endelig godkendelse i studienævnene.  

 

 

 

4. Stress (09:15) (D) 

v. Per Andersen og Anne Skorkjær Binderkrantz   

Gæst: Kim Jesper Hermann, Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS  

 

Med udgangspunkt i Studiemiljøundersøgelsen 2017 har Aarhus BSS efterspurgt en mere detaljeret un-

dersøgelse af data i forbindelse med stress.  

 

Kim Jesper Hermann fra Center for Undervisning og Læring opsummerer de overordnede resultater i 

relation til stress fra Studiemiljøundersøgelsen 2017 samt de vigtigste pointer fra den mere detaljerede 

datakørsel. 

 

Anne Skorkjær Binderkrantz orienterer om erfaringer fra stressworkshop på Statskundskab 

 

 

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

Referat: 

Anne Skorkjær Binderkrantz præsenterede emnet og orienterede om, at hun havde 

spurgt CUL om mere detaljeret baggrundsdata omkring stress på Aarhus BSS, da der til 

en stort anlagt workshop om stress på Statskundskab kun mødte få, kvindelige stude-

rende op.  

 

Kim Jesper Hermann præsenterede sine analyser, som tager udgangspunkt i data gene-

reret i forbindelse med Studiemiljøundersøgelsen 2017. 

 

I Studiemiljøundersøgelsen 2017 var der på Aarhus BSS en svarprocent på 42 % og heraf 

svarede 19 %, at de næsten altid/ofte har fysiske stresssymptomer. 

 

Tallene viser på tværs af studieretning, at der er en højere andel af kvinder, der næsten 

altid/ofte har fysiske stresssymptomer. 

http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/
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Data viser, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem studierelateret tidsfor-

brug og stress. 

 

Derudover viser data, at gruppen af studerende, der har angivet, at de næsten altid/ofte 

har fysiske stresssymptomer havde et lavere karaktergennemsnit, da de blev optaget 

samt generelt på studiet. Analysen viser dog ikke noget om kausaliteten. 

 

I forlængelse af Kim Jesper Hermanns præsentation orienterede Anne Skorkjær Binder-

krantz omkring Statskundskabs erfaringer med en stressworkshop. 

 

I de 5-årlige statusevalueringer, var der blevet identificeret et punkt omkring stress, 

hvorfor Anne Skorkjær Binderkrantz i samarbejde med Studenterrådgivningen havde 

tilrettelagt et workshopforløb for andetårs studerende omkring stresshåndtering. Forlø-

bet var planlagt til at køre over et par aftener, og der var plads til 200 studerende. Mel-

lem 15 og 20 mødte op. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede den udvidede analyse og Statskundskabs erfa-

ringer. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum efterspurgte blandt andet datakørsler på sammenhæn-

gen mellem køn og tidsforbrug.  

 

Derudover blev formatet for et lignende, fremtidigt arrangement drøftet og herunder 

hvordan det kan gøres attraktivt for en større gruppe af studerende: 

 

- Skal det italesættes som noget andet – herunder også for at undgå den stigma, 

der kan følge af åbent at fortælle om ”ikke at slå til” / stress. 

- Kan det integreres som en del af et større introduktionsforløb omkring det gode 

studieliv for nye studerende? 

- Skal studenterforeningerne inddrages? 

- Skal stress i højere grad italesættes som et fælles anliggende i stedet for et per-

sonligt problem, og med tendens til at lægge ansvaret over på den enkelte? 

- Skal retorikken i forbindelse med CV-ræset ændres lokalt, eventuelt med inddra-

gelse af aftagerne? 

- Skal der laves en større frafaldsundersøgelse med både kvalitative og kvantita-

tive input? 

 

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

Beslutning 

Aarhus BSS Uddannelsesforum besluttede at søge midler til en større frafaldsundersø-

gelse med både kvalitative og kvantitative input omkring stress. 
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5. Forslag til kommende punkter (10.00) 

v. Anne Skorkjær Binderkrantz 

 
Der var følgende ønsker til kommende punkter: 

- Fortrolighedskontrakter i forbindelse med bachelorprojekter, projekt-orienterede 
forløb og specialer. 

- Selvstændighed i forbindelse med eksaminer 
- Audio/visuel optagelse af forelæsning og undervisning  
- Hvordan kan det sikres, at der stadig kan anvendes empiri i specialer  
- Opfølgning på stress 

 

6. Orienteringspunkter (10.05) 

6.1 Udvalget for Uddannelse   

Intet til orientering. 

 

6.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Intet til orientering. 

 

6.3 Aarhus BSS Studier 

Intet til orientering. 

 

 

7. Eventuelt (10.15) 

v. formand for Aarhus BSS Uddannelsesforum 

 

Hanne Birkemose orienterede om, at hun stopper pr. 1. august 2018, da hun skal være 

vice-institutleder. 

 

 

 

8. Opsummering af dagens møde (10.20) 

v. formand for Aarhus BSS Uddannelsesforum 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum er tæt på et endeligt forslag til et nyt evalueringsskema. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum ansøger om midler til en mere dybdegående undersø-

gelse af stress. 

 

\Mødet sluttede 10.10 


