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Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 11 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Evt. dispensationer og merit 
Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Studieordninger 2020 

1) Bacheloruddannelsen 
Bilag 3.1.1 Skitse for ny bac oecon 2020 v4 

2) Kandidatuddannelsen 
Bilag 3.2.1 Skitse for ny cand oecon 2020 v3 
Bilag 3.2.2 Udbud af finansieringsfag 

4. Godkendelse af pensum til Metode- og videnskabsteori samt 
til Offentlig ledelse på bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi 
Bilag 4.1 Pensum til Metode- og videnskabsteori 
Bilag 4.2 Pensum til Offentlig ledelse 

5. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Referat og handleplan fra Årlig Status på politik og øko-
nomi 
Bilag 5.1.1 Referat_Årlig Status_2019_Politik og Øko-
nomi_GODKENDT_191119 5.1.1 Referat Årlig Status 
PolØk 
Bilag 5.1.2 Handleplan_ÅS_uddeval_2019 
PolØk_GODKENDT_191119 

2) Referat fra møde i Aftagerpanel for Økonomi 
Bilag 5.2 Referat fra møde i Aftagerpanel for Økonomi 

3) Orientering om RUS-uge PolØk 
Bilag 5.3 Evalueringsrapport RUS-uge PolØk 
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4) Undervisningstilmeldinger F20 
Bilag 5.4.1 Undervisningstilmeldinger F20 kandidat-
fag 
Bilag 5.4.2 Undervisningstilmeldinger F20 bachelor 
oecon 
Bilag 5.4.3 Undervisningstilmeldinger F20 bachelor 
poløk 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 
I uge 3 eller 4 2019. Både konstituerende og almindeligt møde. 
Bilag: Doodle januar 

  



 

 

 

  

  

 

Side 3/12 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Til stede: 

VIP-medlemmer: 

Professor, studieleder og studienævnsformand Bo Sandemann Rasmussen, In-

stitut for Økonomi (BSR) 

Professor og studieleder Rune Stubager, Institut for Statskundskab (RS) 

Professor Alexander Koch, Institut for Økonomi (AK) 

Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 

 

Studerende: 

Christina Munkholm Andersen (CMA) 

Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 

Esben Clausen (EC) 

Nicolas Seidenschnur (NS) 

 

Observatører:  

Kasper Selmar Pedersen, studerende (KSP) 

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 

Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Referent 
 
Afbud:  

Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 

Christine Brink Schmidt, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CBS) 
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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Den opdaterede dagsorden af 29. november 2019 blev godkendt. Referat af møde 

den 6. november 2019 blev skriftlig godkendt den 26. november 2019. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteredes bag lukkede døre 

3. Studieordninger 2020 

1) Bacheloruddannelsen 

BSR har haft møde med alle faggrupperne. Efter mødet med finansie-

ringsgruppen blev Financial Economics flyttet til 3. semester, da de fag-

områder fra faget Mathematics for Economists, som Financial Economics 

benytter, gennemgås så tilpas tidligt at de to fag godt kan afvikles i samme 

semester. Applied Economics er derfor flyttet til 4. semester. Accounting 

lægges på 1. semester. Der kommer 3 nye fag i alt:  

 

- Accounting på 1. semester, som indeholder både eksternt og internt 

regnskab,  

- Business Economics på 2. semester, som indeholder tre fagelementer 

omhandlende marketing, strategi og personnel economics/organisation, 

som alle tre skal pege i retning af valgfrie fag på kandidatuddannelsen, 

- Applied Economics på 4. semester med en projektagtig struktur. 

 

Flytningerne er indarbejdet i den skitse, som er fremlagt for studienævnet. 

 

Studienævnet mangler derfor primært at få fastlagt, om 6. semesters faget 

skal være valgfrit eller obligatorisk. 

 

NS kommenterede vedrørende det nye Accounting-fag på 1. semester, at 

han har talt med en forelæser, som gav udtryk for bekymring for, at der 

fremover kun er 10 ECTS samlet til Accounting. Forelæseren gav udtryk 

for, at der på 2015-studieordningen også kun var 10 ECTS til Accounting 

og at det efterforelæserens opfattelse ikke var en god løsning. BSR svarede 

hertil, at det er diskuteret i faggruppen, som godt kan se et 10 ECTS-fag, 

hvor man behandler begge dele. NS oplyste, at den føromtalte forelæser 

foreslog 10 ECTS med Accounting og 10 ECTS med internt regnskab. BSR 

svarede hertil, at det er væsentligt at internt regnskab er med i uddannel-

sens obligatoriske del, hvilket er grunden til at de to elementer bliver slået 

sammen. Hvis vi vil have et fag som Applied Economics, så skal der afgi-

ves 10 ECTS fra et af fagområderne. MBJ spurgte ind til, om Applied Eco-

nomics skal have en vægtning på 10 ECTS? BSR svarede hertil, at man 

ikke kan opnå det samme med faget ved færre ECTS. Det vil være for 

svært at opnå tilstrækkelig faglig dybde og bredde med et 5 ECTS-fag.  
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VJUD gav udtryk for, at de studerende er glade for, at der blev lyttet med 

hensyn til matematik og Financial Economics. De studerende har stadig et 

ønske om at få et alternativ til programmering på 6. semester. Bare ét al-

ternativ. BSR svarede hertil, at hvis der skal være valgfag på 6. semester, 

så skal der være 2 eller 3 forskellige alternativer og ikke flere. AK gjorde 

opmærksom på, at det ikke er gratis at gøre det. Hvis vi har valgfag på 6. 

semester, så blokerer det for valgfag på kandidatuddannelsen, da der på 

instituttet kun er de undervisningsressourcer til rådighed, som der nu en-

gang er. Det er også en risiko, at hvis det er risikabelt om faget oprettes, så 

investerer underviserne ikke så meget i planlægningen af faget. BSR slog 

fast, at man med sikkerhed kan sige, at hvis der bliver oprettet valgfag, så 

koster det et fag et andet sted. Alternativet, hvis man skal undgå større 

ressourcetræk, er at kræve flere undervisningstilmeldinger, hvis fagene 

overhovedet skal oprettes.  

VJUD påpegede, at programmering kun er relevant i fag, som poløk’erne 

ikke kan tage. Det er problematisk at man afskærer poløk’erne fra at få 

programmering og dermed de fag, der bygger ovenpå på kandidatuddan-

nelsen. BSR oplyste, at vi ikke kan afskære studerende fra at tage kandi-

datfag på baggrund af, hvad de har taget af fag på bacheloruddannelsen. 

Man kan angive i fagbeskrivelsen, at det anbefales, at de studerene har 

haft et bestemt fag, men vi kan ikke systemunderstøtte, at de studerende 

skal have taget bestemte fag forud for et fag. Om det skal være et valgfag 

eller et obligatorisk fag på 6. semester er først og fremmest et ressource-

spørgsmål. Vi kan godt udbyde valgfag, men så vil der være færre ressour-

cer et andet sted. AK tilføjede, at måske er det dem, som er mest interes-

seret i Business Economics, der primært har interesse i et alternativ til 

programmering. Måske skal det også overvejes, at tilbyde et 5. semesters 

valgfag indenfor Business Economics området. BSR anførte, at det på nu-

værende tidspunkt ikke kan garanteres hvad indholdet af et 6. semesters 

fag vil være.  

NS påpegede, at mange vælger programmering på 6. semester, fordi de vil 

undgå at begrænse sig selv og undgå at komme i klemme senere. Der er 

fag, som kan være meget svære at følge med i, hvis man ikke har haft pro-

grammeringsfaget. BSR påpegede, at på nuværende tidspunkt er fagud-

buddet er meget broget på 6. semester. AK tilføjede, at historisk set har 

der været andre fag, som også har været meget populære. MBJ påpegede, 

at der i enkelte fag på kandidaten er fag, hvor forelæserne forventer, at de 

kan programmering i forvejen. CMA gav udtryk for, at ressourcerne til et 

alternativ til programmering vil være givet godt ud til de studerende, som 

ikke interesserer sig for programmering. BSR påpegede, at hvis det viser 

sig, at alle alligevel vælger programmering, og der ikke er tilmeldinger nok 

til alternativet, så risikerer vi at skulle aflyse et fag.  
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Studienævnt besluttede, at 6. semesters faget på 5 ECTS gøres til valgfag.  

 

Studielederen vil forsøge, at finde et alternativ, som er mere tæt på oe-

con.-profilen end de nuværende alternativer. Et forslag kunne være noget 

om ”Rethinking Economics” eller ”Gode Penge”, da ”Mainstream-øko-

nomi” på nuværende tidspunkt er under angreb fra mange sider. Det kræ-

ver, at der er nok faglighed i kritikpunkterne. KSP erklærede sig enig i, at 

det er et område, der er vigtigt og foreslog, at det burde være et 5. seme-

sters fag på 10 ECTS. Han bifalder, at der søges mere i en kvantitativ ret-

ning. Det kommer til at fylde mere i kandidatfag. 

 

MBJ bemærkede, at der endnu ikke er fundet bemanding til Business Eco-

nomics. BSR svarede, at det vil blive løst. 

 

2) Kandidatuddannelsen 

BSR har som nævnt ovenfor haft møde med alle faggrupperne, som hver 

især har foreslået fag til kernefagsgruppen. Det er blevet til den bruttoliste 

på 13 fag, som fremgår af skitsen. Ved mødet med finansieringsgruppen 

blev der vedtaget en struktur, hvor oecon. får i hvert fald to specifikke oe-

con.-finansieringsfag, som kan indgå i kernefagsgruppen. Derudover er 

det besluttet, at der godkendes fagbeskrivelser både i Studienævn for Er-

hvervsøkonomi og i Studienævn for Økonomi vedrørende fagene: Asset 

Pricing (1. semester på cand.merc.), Corporate Finance (1. semester på 

cand.merc.), og Derivatives (2. semester på cand.merc,). Da fagene er ob-

ligatoriske på cand.merc. vil det veje tungt ved studienævnenes bemærk-

ninger til fagene. Enten vil finansieringsfag så være et rent oecon.-fag, et 

fag delt med cand.merc. eller et forhåndsgodkendt fag. De forhåndsgod-

kendte fag tages i mobilitetsvinduet. 

VJUD udtrykte bekymring for hele tanken om kernefag, fordi man tidli-

gere har haft dem, men er gået væk fra dem. Hun spurgte ind til, hvorfor 

man gik væk fra dem, for at gå tilbage til dem. BSR svarede hertil, at der 

tidligere var krav både til kernefag og til en fastlagt progression. Nu er 

kravet til progression taget væk, så der er ikke længere så mange bindin-

ger, som der har været i tidligere studieordninger. Hvis der er ikke kerne-

fag, så kan vi slet ikke garantere en bestemt faglighed. Fag med for få til-

meldinger vil blive aflyst, så fagudbuddet vil variere fra udbud til udbud. I 

denne model er der lavet en liste med særlige fag, som er definerende for, 

hvad en oecon.-uddannelse skal gå ud på. Listen signalerer, hvilke fag det 

faglige miljø synes er særligt vigtige. Udover listen med valgfag, så er det 

meningen, at der skal ske yderligere vejledning af de studerende. Menin-

gen er, at der skal ligge nogle spor, som kan vejlede de studerende i, hvilke 

fag der giver god mening at tage sammen. Det er en tydelig forskel i for-

hold til tidligere studieordninger, at progressionskravet er taget væk. 

Mængden af kernefag er så stor, at man stadig kan specialisere sig. Der er 
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ikke nogen yderligere begrænsning på, at der skal tages fag indenfor alle 

eller bestemte områder. På den måde vil studieordningen ikke være alt for 

fri og ikke alt for begrænset.  

EC spurgte ind til, hvorvidt kernefag skal ses, som en begrænsning inden-

for faggrupperne. BSR svarede hertil, at han ville ønske, at flere stude-

rende tog flere fag på tværs af faggrupperne, men han har ikke et ønske 

om at tvinge studerende til at tage fag indenfor flere faggrupper.  

CMA spurgte ind til muligheden for at begrænse adgang til bestemte fag 

for studerende udefra, som ikke har de anbefalede forudsætningsfag fra 

bacheloruddannelsen. BSR svarede hertil, at det ikke er muligt at under-

støtte rent teknisk. Det er heller ikke muligt at understøtte, at studerende 

tager suppleringsfag, for at have de samme forudsætninger, som stude-

rende med en bacheloruddannelse fra AU. Det forudsættes, at når en stu-

derende bliver optaget på kandidatuddannelsen, så har de den faglighed 

der skal til på kandidatuddannelsen. 

AK kommenterede i forhold til debatten om kernefag, at de studerende 

ikke er færdiguddannet alene på bachelordelen. Det er vigtigt at have en 

kernefaglighed. Hvis man ikke sikrer en kernefaglighed, så risikerer man 

at studerende bliver for brede eller mangler bestemte kompetencer. Må-

ske kan vi blive bedre til en fortælling af hvilke fag, der er gode at tage 

sammen.  

MBJ bemærkede, at nogle af kernefagene reelt først ligger på ”8. seme-

ster”. Det er uhensigtsmæssigt at starte en cand.oecon.-uddannelse med 

merc.-fag. BSR oplyste hertil, at fagbeskrivelserne er dublerede. Der er 

ikke ressourcer til at vi kan have vores egne fag med stort set samme ind-

hold som på cand.merc.  

EC bemærkede, at det er problematisk, at de studerende skal tage finan-

sieringsfag i mobilitetsvinduet. BSR svarede hertil, at der samlet vil være 6 

finansieringsfag, som kan tages indenfor uddannelsens rammer. MBJ 

supplerede med at oplyse, at man ikke brænder mobilitetsvinduet af på at 

tage finansieringsfag. BSR fortsatte sit svar med, at man kan løse det, hvis 

man vil. Der er et pænt antal fag indenfor det finansielle område. Hvis 

man vil på udveksling, så kan man også tage finansielle fag dér.  

CMA spurgte ind til, om der er kigget på, hvilke finansieringsfag der er 

flest oecon.’er der tager? BSR svarede hertil, at det er de tre fag, der er ud-

valgt til sideordnede fagbeskrivelser. Det er ikke mange, der tager finan-

sieringsfag udenfor den gruppe. CMA spurgte ind til, hvilken indflydelse 

Studienævn for Økonomi reelt har på de sideordnede fagbeskrivelser, når 

fagene er obligatoriske på cand.merc. BSR oplyste hertil, at hvis der kom-

mer uenigheder, så tager han en snak med finansieringsgruppen, som har 

det faglige ansvar for indholdet af fagene. Der har tidligere kørt fag med to 

fagbeskrivelser. Det blev afskaffet, da det ikke længere var nødvendigt. Nu 

er det af tekniske årsager igen nødvendigt, for at kunne få fagene ind i stu-

dieordningen, uden at de skal gå i mobilitetsvinduet. Uenigheder i de tre 
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fag må derfor drøftes mellem de to studienævn og finansieringsgruppen.  

VJUD gav udtryk for, at hun ikke er enig i, at mat.øk.-fag skal indgå i mo-

bilitetsvinduet. BSR svarede hertil at mat.øk. og oecon. udbydes af to for-

skellige fakulteter, hvilket gør et samarbejde svarende til det på merc. van-

skeligt. Han erkender, at der i enkelte fag anvendes undervisere, som også 

underviser på oecon. 

KSP oplyste, at flere studerende på 9. semester har bedt ham om, at tale 

på deres vegne. Den gruppe af studerende ser meget nødigt at kernefag 

indføres igen, som det var i 2015. De så helst, at der var en mulighed for 

individuelle skemaer til studieprogrammer. Hvis man vil kernefaglighed, 

så skal det begrænses til færre fag. KSP spurgte ind til en begrundelse for, 

at det lige netop er de specifikke fag, der er valgt til en liste med kernefag. 

BSR svarede, at fagene på listen er defineret af faggrupperne som fag, der 

særligt kendetegner fagligheden for oecon’er. Man kan ikke sammenligne 

med studieordningen fra 2015, da der ikke længere er krav om progres-

sion. Det medfører, at der er langt færre bindinger i forhold til studieord-

ningen fra 2015. For at hjælpe de studerende med at sammensætte deres 

studieprogram, vil fagmiljøet lave nogle spor, som det der på nuværende 

tidspunkt er for finansiering. På den måde bliver det tydeligt, hvilke fag 

der giver mening at tage sammen. AK uddybede at formålet med kombi-

nationen af kernefag og anbefalede spor er, at fortælle hvad der er særligt 

vigtigt på studiet. KSP anerkendte, at der var problemer med den reelle 

progression i progressionssystemet mellem 4000 og 5000 fagene. Han 

var desuden enig i, at der skal laves faglige spor på uddannelsen. Han 

konstaterede, at hans oplevelse er, at de studerende kun vil tage 1-2 af de 

udvalgte kernefag på nuværende tidspunkt, og spurgte ind til hvorfor de 

studerende skal tvinges til at tage 3 af dem.  

CMA spurgte ind til, om det er muligt, at se hvor mange der rent faktisk 

ville udfylde studieprogrammet, og hvilke fag de ellers tager, hvis de ikke 

gør? RS kommenterede, at et gæt er at studerende næppe vil have taget 3 

fag. Han konstaterede endvidere, at antallet af fag er en politisk afvejning, 

og det er der studerende som vil føle som begrænsende. NS påpegede, at 

det er vigtigt, at vi i studienævnet sikrer os, at der er godt udbytte af de 

fag, som bliver en del af kernefagene. BSR svarede hertil, at kvalitetsni-

veauet skal være højt på kernefag, men det skal sikres gennem kvalitets-

sikringssystemet. VJUD gav udtryk for, at der er et fag på listen, som ikke 

har fungeret godt, og at studerende, som havde taget det fag, ville have 

fået mere fagligt udbytte fra samme område ud af andre fag. Der er andre 

fag indenfor samme fagområde, som måske er bedre egnede. AK påpe-

gede, at de studerende må hjælpe kvalitetssikringen i studienævnet ved at 

sige noget, også før evalueringerne kommer frem. NS efterspurgte en nær-

mere begrundelse for hvilke fag der er med, og hvilke fag, der ikke er med 

på listen. AK svarede for mikro-gruppen, at her er Micro 2 med, da der er 

øvelsestimer og faget er mere håndholdt. De nuværende 5000-fag kræver 
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mere selvstændighed. Emnemæssigt, metodemæssigt og undervisnings-

mæssigt er kernefagene anderledes end de øvrige valgfag. Labour Econo-

mics er lidt mere applied-spor, som ikke teori- og metodemæssigt opfattes 

som et kernefag.  

NS oplyste, at han har været på Oecon.-konference. Han fik et indtryk af, 

at dimittender ikke peger på specifikke fag, som de bruger i deres job ef-

terfølgende, når de har været i job i et stykke tid. BSR kommenterede, at 

dimittender nogle gange undrer sig over hvor brede kompetencer, de 

egentlig kommer ud herfra med. Aftagerpanelet anbefaler, at vi bruger ti-

den på kernefaglige ting. Det praktiske kan man lære bagefter. Mens man 

læser, ved man ikke nødvendigvis på forhånd, hvad man skal bruge efter-

følgende. NS kommenterede, at særlige virksomheder som f.eks. Skatte-

ministeriet kræver meget makroøkonomi. De kræver nogle bestemte kom-

petencer. BSR kommenterede hertil, at Skatteministeriets mindset sand-

synligvis er påvirket af deres fag. AK tilføjede, at kernefaglighed er noget 

med at træne analytiske færdigheder. Det er det aftagerne lægger vægt på. 

Oecon.’ernes kernefaglighed er blandt andet, at vi kan nogle ret svære 

ting. Det er vigtigt, at bygge en kernefaglighed op, så man kan komme vi-

dere. Uddannelsen slutter ikke ved bacheloruddannelsen.  

RS kommenterede, at vi er i en situation, hvor der er et optag på kandidat-

uddannelsen af studerende der kommer udefra, som ikke nødvendigvis 

har den samme baggrund som studerende med bacheloruddannelse fra 

AU. Derfor er det nok bedst at lave et system, hvor man sikrer, at der er 3 

fag de studerende kommer igennem, så der sikres et højt niveau på alle 

dimmittender. CMA spurgte, om det ikke er nok, at vi har ryddet ud i mu-

ligheden for Topics og at vi har fjernet adgangen for HA-studerende. KSP 

supplerede spørgsmålet med, om vi kan stille krav til, at de studerende 

har bestemte fag inden optagelse, hvis studerende kommer udefra. BSR 

svarede hertil, at KU har mulighed for at blande BA- og KA-fag. Det kan 

man ikke på AU, så studerende udefra kan ikke tage bachelorfag på kandi-

datuddannelsen.  

AK bemærkede, at hvis der indføres fuld valgfrihed i uddannelsen, så vil 

udbuddet vil skifte hvert år, og vi vil risikere, at fag aflyses på grund af for 

få tilmeldinger. Ved at vi skriver de her fag ind i studieordningen som ker-

nefag, så kan vi sikre en pulje af fag, som udbydes hvert år, og vi kan sikre, 

at fagudbuddet ikke skifter hvert år. Dermed får vi sikret kontinuitet i ud-

dannelsen, hvilket er vigtigt for branding af uddannelsen.  

CMA bemærkede, at der på Statskundskab har været kernefag, som nu er 

afskaffet. Hun spurgte om, der er nogen der ved hvorfor? RS svarede her-

til, at kandidatuddannelsen i statskundskab er bygget op på en anden 

måde, og kernefagene på statskundskab var også anderledes, så det er 

ikke muligt at sammenligne begrebet kernefag på de to uddannelser. 

 

EC spurgte ind til, om der i den nye studieordning er tænkt over ph.d.-
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fag? BSR svarede hertil, at de kun har en selvstændig betydning på 

IMSQE-specialiseringen. På de øvrige specialiseringer tæller ph.d.-fag 

som almindelige valgfag.  

 

CMA spurgte ind til om der er tænkt på vægtningen af forårsfag i forhold 

til efterårsfag. BSR svarede hertil, at der skal være overvægt af fag i efter-

året, da der er flest tilmeldinger til fag i efteråret. I foråret skriver ca. halv-

delen af de studerende speciale på 4. semester.  

 

VJUD spurgte ind til, hvad det vil betyde, hvis man kun sagde 20 ECTS i 

kernefag? BSR svarede hertil, at han godt vil se en undersøgelse af hvilke 

af de oplistede kernefag de studerende har valgt på 2017-studieordningen. 

Herefter vil han tage stilling til, hvad der skal gøres. AK tilføjede, at der 

kan være mange tilfældigheder, der kan gøre at det måske ikke giver me-

ning at hente oplysningerne. BSR indhenter oplysningerne, og så kan han 

og studienævnet tage stilling til, hvad den bedste løsning er.  

KSP påpegede, at man bør være i stand til at tage kernefag direkte fra ba-

cheloruddannelsen, da de fleste er placeret i efterårssemestret. Hvis man 

ikke kan tage dem direkte, så er man tvunget til at vente til 3. semester, 

som er beregnet til mobilitet. Derudover har han et ønske til, at der kom-

mer en præsentation af valgfag på kandidatuddannelsen, ligesom den der 

er på bacheloruddannelsen. Generelt ønsker han mere information om 

valgfagsudbuddet. 

 

Studienævnet undlod at beslutte noget om kandidatstudieordningen på 

det foreliggende grundlag. BSR vil fremskaffe opgørelser, som kan sige 

mere om hvilke fag de studerende vælger.  

 

4. Godkendelse af pensum til Metode- og videnskabsteori samt til Of-

fentlig ledelse på bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

De største ændringer på bacheloruddannelsen i politik og økonomi sker, ligesom 

på bacheloruddannelsen i statskundskab, i pensum og ikke i selve fagbeskrivel-

serne. Derfor indstilles der til, at studienævnet godkender pensumlister for de 

fag, der udbydes af Institut for Statskundskab på bacheloruddannelsen i politik 

og økonomi. 

 

Pensumlisterne blev godkendt uden kommentarer. 

5. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Referat og handleplan fra Årlig Status på politik og økonomi 

Studienævnsmedlemmerne har nu haft mulighed for at læse referat og 

handleplan fra Årlig Status på politik og økonomi.  

I forhold til handleplanspunkterne, så er de i proces og vil blive fulgt op i 
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foråret 2020.  

 

2) Referat fra møde i Aftagerpanel for Økonomi 

Studienævnet er tidligere blevet forelagt de væsentligste punkter, og har 

nu også haft mulighed for at gennemlæse selve referatet. 

Der var ikke yderligere kommentarer. 

 

3) Orientering om RUS-uge PolØk 

Der har ifølge evalueringsrapporten været generel tilfredshed med RUS-

ugen. I år er ingen uenige i, at de ikke har følt sig presset til at gøre ting, 

de ikke bryder sig om. Selv natløbet er gået frem i vurderingen. Rapporten 

afsluttes med nogle gode forslag til forbedringer til næste års RUS-uge. 

Tutorerne har oplyst, at der har været et brud på det etiske kodeks, som 

de selv har opstillet. Efter klarlæggelse af omstændighederne, er det be-

sluttet ikke at gøre yderligere ved punktet. 

 

4) Undervisningstilmeldinger F20 

VJUD oplyste, at hun har talt med forelæseren i Real Estate, som er et for-

håndsgodkendt valgfag fra HA. Forelæseren oplyste, at det ikke fremover 

er muligt for 5. semesters oecon.-studerende at tage faget. Forelæseren 

oplyste, at det skyldes de to Housing-fag på kandidatuddannelsen, og at 

begge fag ikke kan køre samtidigt. BSR oplyste hertil, at forelæserens for-

modning er, at der ikke ret mange, der tager fagene på kandidaten, hvis de 

har haft det på BA-uddannelsen. Hvis en meritvurdering er gået igennem, 

så gælder den fortsat fremover. AK bemærkede, at det er problemet med 

kun at have valgfrie fag - så kan man ikke sikre, at alle fag kører.  

 

EC spurgte ind til, hvad kategorien ”afviste” dækker over i oversigterne. 

Det blev oplyst, at det kan være studerende, der har valgt for mange valg-

fag, eller det kan have en anden teknisk årsag.  

 

5) BSR oplyste, at det er blevet undersøgt, hvad der er sket i forbindelse med 

de evalueringer, som var forsinket eller manglede. Det har formentlig væ-

ret fejl fra forelæserne i opsætningen af evalueringerne. 

 

6) BSR oplyste, at der er kommet en klar afvisning fra International til at 

søge forhåndsgodkendelse udenfor de universiteter der er på den tidligere 

fremsendte liste. VJUD påpegede, at det er problematisk. RS oplyste, at 

det er en midlertidig liste. Til foråret vil der blive arbejdet på en mere per-

manent og forhåbentlig bedre løsning. 

 

7) BSR oplyste, at han har været til studieledermøde. Her informerede pro-

dekanen om det nye curriculumbaserede planlægningssystem. Der er 
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møde med leverandør, hvorefter det skal besluttes, hvorvidt det er det sy-

stem der skal tages i brug. Hvis det er det, kan det være vi fremover skal til 

at arbejde med positive fagklynger, og der kan blive en reel deltagerbe-

grænsning på fagene. Der er indstillet til, at systemet tages i brug fra efter-

året 2020 på hele AU. 

 

6. Eventuelt 

KSP spurgte ind til om der er mere nyt vedrørende eksamensplaner på papir. Det 

blev oplyst, at der ikke er ændringer på det område. Flere af de studerende har 

oplevet, at forelæsningerne ikke dukker op, eller at de ikke kan se oplysninger om 

eksamen i Publish. MLT vil høre Planlægningsafdelingen, om de har fået henven-

delser om det. 

 

MBJ oplyste, at der på instituttet er sendt meddelelse ud om et nyt normsystem 

for det videnskabelig personale. Det medfører, at uanset hvilken eksamensform 

der anvendes, så er aflønningen (normen) ens. Det er vanskeligt at forsvare især 

ved kombinationseksamener. Det vil medføre, at der muligvis skal skæres ned på 

undervisningstimer for at kunne nå eksamen. I så fald skal underviserne lave ek-

samensformen om eller regne ud, hvad det koster i konfrontationstimer. BSR sva-

rede hertil, at studienævnet godkender fagbeskrivelser, herunder eksamensfor-

men og sikre, at der også er undervisningstimer nok. MBJ spurgte ind til, om det 

nye normsystem er clearet med studielederne? BSR svarede, at det ikke er ende-

ligt fastlagt. Der er forskellige måder at gribe tingene an på, og studienævnet skal 

sikre, at der er eksamener, der passer til fagene. VJUD udtrykte, at det er proble-

matisk, hvis det kommer til at gå ud over undervisningen.  

7. Næste møde 

Torsdag den 23. januar 2019, kl. 12.00-15.00. Der afholdes både konstituerende 

og almindeligt møde i tidsrummet. 

 

Afhængigt af udfaldet vedrørende studieordning for 2020 vil der eventuelt blive 

holdt et ekstra møde i begyndelsen af februar. 


