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Referat af møde i Det Økonomiske Studienævn 

Tid: 5. december 2017 kl. 8.15-9.45 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K101 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 14. november 2017 samt 
dagsorden for i dag 

2. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensations- eller meritud-
valget (diskuteres bag lukkede døre) Gæst: Renée Højgaard Troels-
gaard/SNUK 
Appendiks: "Bilag 2.a_Sag til Det Økonomiske Studienævn" 

3. Mulig implementering af krav om matematikniveau 
Appendiks "Bilag 3.a_Indstilling - kvote 2 Økonomi" 

 

4. Vinteroptag, studenterbaggrund 
Appendiks: "Bilag 4.a_Cand.oecon. studerende pr. 1. marts 2017_bag-
grund" og "Bilag 4.b_Handlemuligheder ift. optagelseskrav, vinteroptag" 

5. Feedback i undervisning 
Appendiks: "Bilag 5.a_Sagsfremstilling_STN_feedback_171120" og "Bilag 
5.b_Bilag 3.1 Notat til Aarhus BSS Uddannelsesforum om feedback" 

6. Opfølgning på årlig status og handleplan 
Appendiks: "Bilag 6.a_ Handleplan_ÅS_oecon_soc_2017_god-
kendt_170822" 

7. Opfølgning på evaluering af kursus 3015: Scientific Methods 
Appendiks: "Bilag 7.a_ Follow-up on 3015 Scientific Methods 2017" og 
"Bilag 7.b_ SM 2018_170809" 

8. Generel information 

9. Eventuelt 

Tilstede: 

Professor Alexander Koch (Studienævnsformand) 

Professor Charlotte Christiansen 

Adjunkt Anders R. Laugesen, Institut for Økonomi  

Lektor Morten Rask, Institut for Virksomhedsledelse 
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Studerende: 

Tor Toftgaard Madsen 

Kasper Selmar Pedersen 

Rikke Clausen 

Rasmus Behnk 

 

Fraværende:  

Professor Niels Peter Mols, Institut for Økonomi 

Studerende Ida Ryden Urup Tølløse 

 

Desuden deltog (observatører):  

Professor Bo Sandemann Rasmussen (studieleder), Institut for Økonomi 

Anne Charlotte La Cour, Linjeadm., Institut for Økonomi 

Christel Brajkovic Mortensen, Linjeadm., Institut for Økonomi 

Annia Hoffmeyer (referent), BSS Studier, SNUK  

Renée Højgaard Troelsgaard, BSS Studier, SNUK (gæst/sagsafgørelser) 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 14. november 
2017 samt dagsorden for i dag 
Godkendt uden bemærkninger. 

2. Dispensationer og merit  

3. Mulig implementering af krav om matematikniveau  
Indstillingen i bilag 3.a blev drøftet, og der var bred tilslutning i studienæv-
net (SN) til at implementere den foreslåede model: 
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en 
adgangsgivende eksamen og de specifikke adgangskrav. 

 Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de neden-
stående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere, der prioriteres 
højest i henhold til de objektive kriterier, optages, indtil der ikke er plads til 
flere. 
 
Objektive kriterier: 

 Matematik A-niveau med karakteren min. 10 
 Matematik A-niveau med karakteren min. 7 

   
 Hvis flere ansøgere ligger lige på baggrund af karakter i matematik, vurde-

res de på baggrund af gennemsnit i særligt relevante fag. 
 Kvote 2 fag:  

Dansk A - Engelsk B - Matematik A 
 
Fra 2020 skal ansøgere i kvote 1 til bacheloruddannelser på Aarhus BSS 
have mindst 7,0 i gennemsnit, og modellen vedr. kvote 2 implementeres 
samtidig for BA Oecon. 
 
[Optag har efterfølgende tilkendegivet (13/12-17), at det sandsynligvis vil 
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være nødvendigt om at justere en smule på modellen, og der ventes p.t. på 
en skriftlig redegørelse fra Optag, hvori det beskrives, hvad justeringen 
kommer til at bestå i / ref.]. 

 
4. Vinteroptag, studenterbaggrund 

SN drøftede på baggrund af bilag 4.a samt 4.b mulighederne ift. vinteroptag 
på cand.oecon. 
SN vedtog at fastholde beslutningen om at bibeholde muligheden for vinter-
optag samt beslutningen fra studienævnsmødet den 23. marts 2017 om at 
der fra vinteroptaget 2018/19 kun skal være adgang til cand.oecon. og 
cand.soc. for ansøgere, der har adgangsgrundlag fra AU. 
Studentermedlemmerne (SM) gav udtryk for, at der, efter drøftelser i Oe-
conrådet, ligeledes var tilslutning til beslutningen om at bibeholde vinter-
optag. 
Studielederen (SL) påpegede dog, at man stadig bør være opmærksom på at 
studerende, der optages vinter, kan have problemer ift. at opnå den rette 
progression i uddannelsen. 
SN besluttede desuden at genoverveje beslutningen, næste gang der i anden 
sammenhæng skal ændres i studieordningen.  

5. Feedback i undervisning 
Som bilag til punktet var udsendt sagsfremstilling med bilag. Prodekanen 
for uddannelse, Per Andersen, har i forbindelse med arbejdet med kvalitets-
sikring af uddannelserne bedt studienævnene på BSS drøfte, hvorledes 
feedback kan forstås og italesættes i forbindelse med almindelige lærings-
aktiviteter med udgangspunkt i sagsfremstillingen samt bilag udarbejdet af 
CUL, da punktet ”Feedback” i studiemiljøundersøgelsen har vist sig at give 
udslag. Desuden drøftes, hvorvidt studienævnet genkender og på forskellig 
vis gør brug af feedback-formerne i notatet fra CUL. 

 Studienævnet kunne bekræfte anvendelsen af skriftlig feedback i form af:  
 1) undervisers skriftlige kommentarer til studerendes skriftlige opgaver (fx 

ved store, skriftlige projekter eller projektkurser)  
 2) rettenøgler 
 3) instruktorgennemgang af opgaver løst af de studerende hjemmefra (dog 

vil instruktor i praksis være assisterende ved en studerendes tavlegennem-
gang af en opgave) 

 4) undervisernotat ift. særlige problemer han/hun er stødt på i studerendes 
besvarelser - anvendes dog kun i få tilfælde, og der er ikke fundet tilfælde, 
hvor der er anvendt videooptagelser. 

 5) Peer feedback (enten initieret af underviser eller som sparring i studie-
gruppen) 

 
 Særligt peer feedback anses af SN for at være en væsentlig metode og vigtig 

ift. læring. Her mener SN dog, at det er den mundtlige dialog, der skal aner-
kendes som en del af læringsaktiviteten og som et feedback-parameter, der 
ikke må underkendes. 
 

 Ift. mundtlig feedback genkender SN også de herunder nævnte aktiviteter: 
 1) afstemninger/peer instruktion 
 2) diskussioner 
 3) par-samtaler  
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 4) studenteroplæg 
 

 For førsteårsstuderende vil der af naturlige årsager være færre feedback-
sessioner af ovennævnte karakter grundet antallet af studerende, hvorimod 
der er mere tid til den individuelle feedback på kandidaten. 
 
SN drøftede ligeledes det faktum, at oplevelsen af hvad der reelt er feedback 
ofte vil være subjektiv. Morten Rask (MR) pointerede, at feedback i studie-
miljøundersøgelsen ikke er defineret som den peer feedback de studerende 
får både i studiegruppen og i forbindelse med studenteroplæg, og at de stu-
derende derfor vil føle, at de ikke modtager nok feedback. Desuden er for-
muleringen ledende, og få studerende vil svare positivt på om de får ”feed-
back nok”. 

 Studieleder Bo Sandemann Rasmussen (SL) var enig i, at langt de fleste stu-
derende ikke tænker over hvor meget indirekte feedback de får, og at de un-
der alle omstændigheder som oftest gerne have mere personlig feedback. 
Studentermedlemmerne (SM) var enige i betragtningerne. 
 
MR nævnte ligeledes, at den officielle studiemiljøundersøgelse ville give 
bedre mulighed for at inkorporere forskellige former for feedback, hvis det 
var mere tydeligt, hvad de studerende svarer. SN var enig i, at mere uddy-
bende spørgsmål ville give et bedre arbejdsgrundlag ved næste studiemiljø-
undersøgelse. 
 
SN drøftede endvidere, hvorledes anvendelsen af de forskellige former for 
feedback kunne italesættes overfor både VIP og de studerende. Her var 
enighed om at det vil være en fordel ift. forventningsafstemning, at det 
fremgår af kursusbeskrivelsen og meget gerne ud fra fx 10 standardformu-
leringer af de forskellige former. 

 Studienævnsformanden udarbejder sammen med Kasper Selmar Pedersen 
et oplæg til et katalog/en liste, som sendes rundt til SN efterfølgende. Når 
det er godkendt af SN samt Prodekan for uddannelse, Per Andersen, vil det 
blive sendt til fagkoordinatorerne i forbindelse med gennemgang af fagud-
bud for efteråret 2018. [Dette udkast er nu udarbejdet og sendt ud til stu-
dienævnsmedlemmerne for skriftlig kommentar den 5/12-17 / ref.] 

6. Opfølgning på årlig status og handleplan 
Ad punkt 1) Der afventes en juridisk afklaring på hvilke typer obligatoriske 
der kan anvendes på første år. 
Ad punkt 2) SN afventer datagrundlag for aflevering af specialer før studie-
progressionen kan drøftes. 
Ad punkt 3) Der er i dag på dette møde vedtaget at indføre krav om mate-
matikforudsætninger ved optag via kvote 2. 
Ad punkt 4) Det er besluttet ikke at justere i vurderingen af ansøgere. 
Ad punkt 5) For så vidt angår punktet om revision af kompetencebeskrivel-
ser på tværs af fakultetet, afventer SN Prodekanen for uddannelse. 
Ad punkt 6) Studiepladserne er næsten klar i den gamle børnehave på Cam-
pus Fuglesangs Allé. Der afventes en sikkerhedsgodkendelse af adgangsfor-
holdene, før de kan tages i brug, men dette forventes at være på plads i me-
get nær fremtid. 
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SN drøftede endvidere det faktum, at det tidligere er blevet meldt ud, at det 
ville blive muligt for flere grupper at booke samme undervisningslokale på 
samme tid, hvilket efterfølgende har vist sig ikke at være tilfældet. 
Tor Toftgaard Madsen indskød, at han på et møde med Prodekanen er ble-
vet informeret om at studiepladserne på Fuglesangs Allé nu næsten er i mål. 
Desuden er det nu ændret således at lokaler til studiegruppeforberedelse 
kan bookes fra kl. 17 og ikke først fra midnat som hidtil. Derudover arbejdes 
der på at gøre bookingen mere digitaliseret, så man fx i systemet kan se, 
hvor der fysisk er ledigt, fordi studerende evt. ikke er kommet til et lokale 
de har booket. 
 
Desuden er der på et tidspunkt indkøbt mobile tavler, som kan flyttes rundt 
efter behov. SL undersøger hvor de er, så man kan melde det ud til de stu-
derende, der efterspørger flere tavler, så der bl.a. vil kunne være flere grup-
per i ét lokale. [Tavlerne er lokaliseret (8/12-17), og der sendes information 
ud til de studerende via Blackboard, så de ved, hvor de kan hente dem ved 
behov / ref.] 

7. Opfølgning på evaluering af kursus 3015: Scientific Methods 
SL har udsendt materiale til orientering. Det er vedtaget at ændre kursets 
udformning som foreslået af underviser. SN har besluttet, at eksamensfor-
men bliver 30 min. mundtlig eksamen med 30 min. forberedelse. 

8. Generel information 
a) Referater: SNF oplyste om at studienævnsreferater fremover udeluk-
kende bliver forfattet på dansk. BSS Kommunikation er p.t. nødt til at sige 
nej til en del ydelser, som de tidligere har leveret i forbindelse med sprog-
service. SN opfordres til at vende tilbage, hvis det bliver et problem. 
 
b) Evaluering: SNF fremlagde en evaluering af forsøg med midtvejsevalue-
ring på faget 2602: Mathematical Economics II i efterårssemestret 2017. 
For dette fag har det givet en øget svarprocent, men i SN var der enighed 
om at det ikke er grundlag nok til at vurdere ud fra om det er bedre at eva-
luere midtvejs, eftersom det for andre fag har affødt en lavere svarprocent, 
når det har været nødvendigt at lave midtvejsevaluering aht. underviser, 
samt at der generelt ikke er noget mønster efter hvornår disse afholdes. Dog 
kan det ses af tallene, når en underviser gør en ekstra indsats for at få de 
studerende til at evaluere i løbet af en lektion i slutningen af undervisnings-
perioden.  

 SL nævner desuden, at selvom det ser ud til at man kan lave 2 evalueringer, 
fx ved underviserskifte midt i semesteret, så har underviser det svært at få 
systemet til at håndtere det. Mange oplevede, at svarene viste sig at være 
ens. En bedre dokumentation af hvordan evalueringer kan blive opdelt vil 
være hjælpsom. SL kontakter Prodekan Per Andersen. 
 
Der er i SN enighed om at indskærpe overfor underviserne, at det er vigtigt 
at give de studerende tid til evalueringen i undervisningstiden, da svarpro-
centerne ellers er for lave til at kunne anvendes til at vurdere om der skal 
ske justeringer af kurset. Uddannelsesforum debatterer ligeledes p.t., hvor-
dan man kan sikre en højere svarrate. 10% og 10 personer er minimum jf. 
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Prodekanen. 
 
SNF nævnte det som en mulighed at skrive en for-formuleret passus i kur-
susbeskrivelserne, hvori det præciseres, at der som udgangspunkt skal in-
korporeres 10 min. til evaluering i den næstsidste undervisningsgang. Der 
var opbakning i SN til forslaget, og dette inkorporeres i arbejdet med fagbe-
skrivelserne for efteråret 2018.  

9. Eventuelt 
SL informerede om, at afledt af fakultetsledelsens strategiske beslutninger 
på uddannelsesområdet, har Prodekan for uddannelse, Per Andersen, 
igangsat et arbejde med henblik på at udvikle og styrke Oecon-uddannel-
sens profil i relation til den øvrige portefølje af økonomiuddannelser på 
Aarhus BSS. Dette arbejde diskuteres på et ledelsesmøde i uge 51, på et in-
stitutmøde for VIP i januar samt fortsætter videre ind i det nye år og bliver 
en opgave for det nye studienævn.  

10. Næste møde 
Næste møde afholdes den 22. januar 2018 og vil være dels et ordinært møde 
og dels et konstituerende møde i forbindelse med tiltrædelse af nyt studie-
nævn pr. 1. februar 2018. 

 

     Alexander Koch – Studienævnsformand        

     / Annia Hoffmeyer - Studienævnssupporter 

 

 

 

 


