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 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 12. september 2018, kl 08.15-11.00 
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); Camilla Rosenkrantz Skovborg (Jura); 
Michael Schøtt (Psykologi);  
 
Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Dekanatet, Aarhus BSS 
  
Observatører 
Carsten Willemoes Jørgensen (HA Jur og Cand.Merc Jur); Mogens Dilling-
Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (cand.merc.aud); Christa 
Thomsen (Virksomhedskommunikation) Jan Laursen (BDE); Rune Stubager 
(Politik og Økonomi); Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – Herning) 
 
Faste deltagere 
Line Fristrup (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, 
Aarhus BSS Studier); Lone Wraa (Afdelingsleder, SNUK, Aarhus BSS Studier); 
Lasse Damgaard Møller (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 
 
Gæster 
Punkt 2:  Line Krog Heltoft og Torben K. Jensen, CUL  
Punkt 3:  Jesper Qvistgaard, Aarhus BSS Studier, International 
                 Aase Bak, Aarhus BSS, Kommunikation   
Punkt 5: Lisbeth Sonne, Aarhus BSS Studier, SNUK   
 
Fraværende: 
 John Bang Mathiassen (GMM); Jacob Nielsen (Erhvervsøkonomi); Hans 
Henrik Hansen (Businessingeniør i Herning); Malene Bjørn Dahl (Virksom-
hedskommunikation & IT); Kira Svane Kristensen (Businessingeniør i Her-
ning) Sune Dueholm Müller (Cand.IT –ITKO); Torben Tambo (Cand.Polyt); 
Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab) Kirsten Wølch Rasmussen (Er-
hvervssprog); Punkt 4: Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier, SNUK 
 
 

Referat 
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DAGSORDEN 
D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15) 

2. Status på undervisningsevaluering (08.20) (O) 

3. Rekruttering (08.40) (D) 

4. Kvalitetssikring af eksamen (09.10) (O) 

 -Projektorienterede forløb 

5. Delegationsskrivelse (09.50) (D)  

6. Status på studiestart (10.30) (O) 

7. Forslag til kommende punkter (10.45) 

8. Orienteringspunkter (10.50) 

9. Eventuelt (10.55) 

10. Opsummering af dagens møde (11.00) 
 

 
***************************************************** 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (08.15)   
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  
 
Referat fra seminar d. 14. juni 2018 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden 
kommentarer 
 
 
2. Status på undervisningsevaluering (08.20) (O) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz og Per Andersen 
Gæst: Line Krog Heltoft og Torben K. Jensen, CUL  
 
Som opfølgning på evalueringen af evalueringsprocessen i foråret 2018 orienterer Anne 
Skorkjær Binderkrantz og Per Andersen om status på den nye evalueringspraksis. 
 
Line Krog Heltoft præsenterer kort de vigtigste resultater fra forårets undervisningsevalue-
ring. 
 
Bilag 2.1 Notat fra CUL 
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********************************* 
Referat 
Anne Skorkjær Binderkrantz indledte med at opsummere de vigtigste pointer fra evalue-
ringen af evalueringsprocessen i foråret 2018: Studienævnene har fået bedre mulighed 
for at tilpasse undervisningsevalueringen til lokale, faglige behov. Derudover er der i 
kommentarfelter lavet tiltag i forhold til at overholde persondataforordningens krav til 
deling af personlige informationer. Endvidere, så er evaluering af projektorienterede for-
løb det næste fokus i forhold til evaluering 
 
Med udgangspunkt i fremsendte notat, præsenterede Torben K. Jensen særlige opmærk-
somhedspunkter: 

• Der er tilføjet nye funktionaliteter i evalueringssystemet: 
o Der er nye muligheder for at generere data samt flere former for analy-

ser. Torben K. Jensen kommenterede dog, at ønsker til nye analyser, skal 
være underviserdrevet.  

o Der er endvidere nu mulighed for at rette i spørgsmålene i skemaet helt 
frem til udsendelse.  

o Derudover har underviser mulighed for at knytte en kommentar til eva-
lueringsrapporten, når den er genereret. 

• Der er teknisk mulighed for, at undervisere kan give et hold generel, skriftlig 
feedback på deres evaluering. Løsningen er fuldt integrerbar med Blackboard 

• Torben K. Jensen kommenterede, at det kunne være relevant med en kursusan-
svarlig for kurser med flere undervisere med henblik på at sikre evalueringens 
opsætning og indhold. Aarhus BSS Studier bekræftede, at det er teknisk muligt 
at generere denne data fra eksisterende systemer. Det forudsætter dog, at studi-
erne bliver enige om, hvordan begrebet ’kursusansvarlig’ anvendes. 

• Der er indkøbt et dashboard-modul, der giver bedre mulighed for, at den enkelte 
underviser kan lave egne analyser. Forventes implementeret i 2019. 

 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede særligt muligheden for give skriftlig feedback. 
Det blev understreget, at mundtlig feedback er at foretrække, men den holdbaserede ge-
nerelle, skriftlige feed back kan bruges som et supplement til den mundtlige feed back, 
hvor underviser for eksempel kommenterer på, hvilke refleksioner han/hun gør sig på 
baggrund af de studerende evaluering. 
 
Der blev givet udtryk fra de studerendes side, at det kunne være relevant at få skriftlig 
feed back med generelle kommentarer fra undervisningen. 
 
Prodekanen erklærede sig enig i det ønskelige i at have én (intern VIP) anført som kur-
susansvarlig i hver kursusbeskrivelse, da det faktisk er dette, at der er en VIP som fagan-
svarlig, vi allerede bruger som argument i forbindelse med uddannelseskvalitetsproces-
serne og akkrediteringer. Prodekanen iværksætter derfor snarest en begrebsafklaring, 
således at der kan ske en implementering i kursusbeskrivelser gældende fra 2019. 
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3. Rekruttering (08.40) (D) 
v. Per Andersen 
Gæster: Jesper Qvistgaard, Aarhus BSS Studier, International og Aase Bak, Aarhus BSS 
Kommunikation  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøfter rekrutteringsaktiviteter på Aarhus Universitet og 
særligt Aarhus BSS’ indsats over for HHX-studerende. 
 
Bilag 3.1 Sagsfremstilling  
Bilag 3.2 Notat om den overordnede rekrutteringsindsats på Aarhus Universitet  
Bilag 3.3 Overblik på rekrutteringsaktiviteter på Aarhus BSS  
Bilag 3.4 Notat om Aarhus BSS’ indsats over for HHX 
 
 
********************************* 
Referat 
Per Andersen præsenterede de overordnede rammer for rekrutteringsindsatsen på Aar-
hus Universitet, Aarhus BSS og særligt indsatsen på HHX. 
 
Aarhus BSS har et godt rekrutteringsgrundlag, men i et skærpet marked, er det nødven-
digt med en fokuseret indsats. Kommende ansøgere er ikke altid opmærksomme på, at 
business-området er en del af Aarhus BSS. HHX-studerende er en naturlig målgruppe 
for netop disse uddannelser, hvorfor der er udarbejdet en særlig indsats for at højne op-
mærksomheden. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan der følges op på indsatsen over for de HHX-stude-
rende. 
 
Per Andersen kommenterede, at der er fokus på en længerevarende relationsopbygning 
med HHX-studerende, hvilket tager tid, men helt konkret, vil der blive målt på antal an-
søgere fra HHX samt disses adgangskvotient. 
 
Per Andersen kommenterede endvidere, at kommentarer til de opstillede indsatser er 
meget velkomne, men det skal være indsatser, der kan gentages ad flere omgange.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum støttede generelt op omkring HHX-strategien, men det 
blev kommenteret, at de opstillede forslag primært fokuserer på ledere og underviserne 
på HHX-skolerne. Hertil bemærkede Per Andersen, at initiativerne skal betragtes som 
supplement til de eksisterende studenterrettede initiativer. Der ligger dog en udfordring 
i, at det kan være svært at rekruttere tidligere HHX-studerende til de eksisterende stu-
denterrettede rekrutteringsindsatser, for eksempel U-days og Åben Hus-arrangementer.  
 
Politik og Økonomi erfaringsdelte med Aarhus BSS Uddannelsesforum, at de har udvik-
let et initiativ, hvor nuværende studerende får tilbud om at få betalt et besøg på deres 
tidligere gymnasium med henblik på rekrutteringsoplæg. 



 
 

  
  

Side 5/9 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
 
Erhvervsøkonomi kommenterede, at det ikke kun handler om at få tiltrukket flere HHX-
studerende, men det handler om at få de rigtige studerende med den rigtige kvotient. 
 
Erhvervsøkonomi kommenterede endvidere, at der har været gode erfaringer med invi-
tere potentielle studerende til Aarhus, hvilket har affødt gode evalueringer.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum kommenterede i forlængelse af ovenstående, at det 
kunne være relevant, hvis der blev udviklet et fælles koncept på Aarhus BSS for modta-
gelse af besøg fra gymnasier og HHX-studerende.  
 
Prodekanen vil i forlængelse heraf udarbejde forslag til et sådant koncept, der så i kon-
krete tilfælde kan tilpasses lokale forhold. Der arbejdes derudover videre med de andre 
skitserede initiativer. 
 
 
4. Kvalitetssikring af eksamen (09.10) (O) 

-Projektorienterede forløb 
v. Per Andersen 
Gæst: Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier 
 
Per Andersen rammesætter Aarhus BSS Uddannelsesforums arbejde med projektorienterede 
forløb i forbindelse med projektet kvalitetssikring af eksamen. Rammesætningen vil inde-
holde en generel introduktion til processen på Aarhus Universitet og Aarhus BSS samt de 
formelle, bekendtgørelsesbelagte rammer.  
 
Derudover vil der være inspirationsoplæg fra uddannelser, der har arbejdet med projektori-
enterede forløb. 
 
Bilag 4.1 Rammer for projektorienterede forløb 
 
********************************* 
Referat 
 
Per Andersen indledte med at kommentere, at formålet med punktet var en indledende 
rammesætning af det kommende arbejde med projektorienterede forløb. Til inspiration 
ville det endvidere være oplæg fra henholdsvis Erhvervsøkonomi samt Virksomheds-
kommunikation & IT omkring deres arbejde med det projektorienterede forløb. 
 
Per Andersen kommenterede endvidere, at der er store forskelle på den akademiske kva-
litetssikring af projektorienterede forløb på de forskellige studier. Intentionen er ikke, at 
studierne skal have ens løsninger, men et ensartet niveau af faglig kvalitetssikring. 
 
Lars Esbjerg præsenterede Cand.Mercs indsats omkring projektorienterede forløb.  
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Studienævnet har udviklet en ny fælles fagbeskrivelse, hvor der i eksaminationen stilles 
krav til, at den studerende reflekterer over sin egen oplevelse samt en konkret faglig pro-
blemstilling identificeret i praktikken. Derudover tilbydes et forløb i Career Management 
Skills, som kan bidrage til den generelle refleksion omkring personlige og faglige erfarin-
ger. 
 
Trine Susanne Johansen præsenterede Virksomhedskommunikation & ITs indsats om-
kring projektorienterede forløb.  
 
Virksomhedskommunikation & IT har fokuseret på at fastholde de studerende som stu-
derende under praktikken med henblik på at sikre en faglig dimension. 

• Studienævnet har udviklet en opdateret fagbeskrivelse, hvor fokus er på at koble 
praksis og teori i det projektorienterede forløb,  

• Eksamen i det projektorienterede forløb er en portfolioeksamen med fire delop-
gaver: 1) Beskrivelse af arbejdsopgaver i det projektorienterede forløb og hvor-
dan det er faglig relevant i forhold til det faglige felt. 2) Refleksionsopgave i for-
hold til hvordan det med udgangspunkt i det projektorienterede forløb er muligt 
at omsætte teori til praksis. 3) Refleksionsopgave i forhold til hvordan det med 
udgangspunkt i det projektorienterede forløb er muligt, at praksis kan udfordre 
teorien. 4) Udvikling af et forskningsdesign der med udgangspunkt i det projekt-
orienterede forløb fokuserer på at identificere en faglig problemstilling og hvor-
dan det er muligt at belyse denne yderligere. Der afsluttes med en mundtlig ek-
samen med intern censur for netop at fastholde den faglige dimension. 

• Derudover er der udviklet en revideret praktikkontrakt, hvor den studerende be-
des forholde sig til, hvilke faglige elementer der forventes at indgå i det projekt-
orienterede forløb. 

• Derudover er der etableret vejledningsforløb bestående af en fælles vejledning i 
form af et seminar; online vejledning; samt individuel vejledning. 

 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede de forskellige oplæg og erfaringer med de for-
skellige modeller. 
 
Derudover drøftede Aarhus BSS Uddannelsesforum erfaringer med praktisksteder, der 
ikke overholder de rammebetingelser, der er for en praktikkontrakt og forventer, at de 
studerende arbejder flere timer end der gives ECTS for. 
 
Per Andersen kommer med et udkast til, hvordan det kan arbejdes med, at praktikste-
derne overholder de betingelser, der angivet i kontrakterne. 
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5. Delegationsskrivelse (09.50) (D) 
v. Lone Wraa 
Gæst: Lisbeth Sonne, Aarhus BSS Studier, SNUK 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøfter en revideret udgave af delegationsskrivelsen. 
 
Bilag 5.1 Sagsfremstilling, delegationsskrivelse 
Bilag 5.2 Revideret delegationsskrivelse 
 
********************************* 
Referat 
 
Lone Wraa rammesatte drøftelsen og konteksten for delegationsskrivelsen. Studienæv-
nene behandler mange tusind ansøgninger om året [9253 oprettede sager i perioden 1. 
september 2017 til 1. september 2018], hvorfor det er relevant, at der i standardsager 
kan træffes administrativ afgørelse. Derudover, når flere og flere studerende tager fag på 
tværs af uddannelser er det hensigtsmæssigt, at de studerende oplever en ensartet prak-
sis. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede delegationsskrivelsen og kommenterede særligt 
på: 

• Dispensationer i forbindelse med AU Elitesport og muligheder for tilrettelæg-
gelse af særlige eksaminer 

• Praksis for skift af valgfag. Per Andersen opfordrede studienævnene til at over-
veje, hvor fleksibel man ønsker at være i forhold til skift af valgfag, da en lempe-
lig praksis kan være omkostningstung for studieadministrationen.  

 
Studienævnene opfordres til at drøfte ønsker til en praksis for fjerneksaminer, hvorefter 
det vil blive afklaret, hvilke forudsætninger der skal til at for at imødekomme den fore-
slåede praksis.  
 
 
6. Status på studiestart (10.30) (O) 
v. Per Andersen 
 
Studienævnene orienterer, i det omfang det er relevant, om særlige opmærksomhedspunkter 
eller bemærkninger i forbindelse med den netop afviklede studiestart. 
 
 
********************************* 
Referat 
Erhvervsøkonomi har haft et særligt fokus på faglighed og gruppedannelse i forbindelse 
med studiestarten og har haft gode erfaringer. Der er endvidere et fokus på at identifi-
cere de studerende, der ikke deltager i introforløbet og senere frafalder. 
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Statskundskab kommenterede, at en tidligere udmelding i forhold til lokalebehov vil bi-
drage til afvikling af det øvrige undervisnings Derudover et ønske om tidligere at kunne 
få adgang til, hvilke nye studerende der er indskrevet. 
 
7. Forslag til kommende punkter (10.45) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Se bilag 7.1 Årshjul 2018 for Aarhus BSS Uddannelsesforum  
 
********************************* 
Referat 
Ingen forslag til kommende punkter. 
 
 
8. Orienteringspunkter (10.50) 
8.1 Udvalget for Uddannelse   
Aarhus Universitet er indstillet til en positiv Institutionsakkreditering, og der foreligger 
en endelig afgørelse ultimo november 2018. 
 
Der er blevet arbejdet med et udkast til et svar i forhold til regeringens udspil omkring 
dimensionering af det internationale optag.  
 
8.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 
Der inviteret til møde i forbindelse med Campus 2.0, men der er desværre begrænset in-
teresse, hvorfor der opfordres til at gøre opmærksom på arrangementet. 
 
 
8.3 Aarhus BSS Studier 
Intet til orientering 
 
 
9. Eventuelt (10.55) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Bilag 9.1 Ansøgning (stress-undersøgelse) 
 
 
********************************* 
Referat 
 
Der lavet en ansøgning til en undersøgelse af stress blandt studerende, som Aarhus BSS 
Dekanat har indvilliget i at afsætte midler til. 
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10. Opsummering af dagens møde (11.00) 
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Der blev givet tak for indsatsen til Lone Wraa, der har fået nyt arbejde pr. 1. oktober 
2018.  
 
 
\Mødet sluttede kl. 11.00 
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