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onsskrivelse i studienævn 
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Til stede: 
VIP-medlemmer: 
Professor, studieleder og studienævnsformand Bo Sandemann Rasmus-
sen, Institut for Økonomi (BSR) 
Professor og studieleder Rune Stubager, Institut for Statskundskab (RS) 
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:  
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Christine Brink Schmidt, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CBS) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Re-
ferent 
 
Afbud:  
Professor Alexander Koch, Institut for Økonomi (AK) 
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt. Referat af studienævnsmøde den 7. oktober 
2019 blev godkendt.  

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

3. Delegationsskrivelse v/ Christine Brink Schmidt 
Summer University 
Studienævnet har fået fremsendt en sagsfremstilling fra BSS Uddannelses-
forum vedrørende de studerendes mulighed for at deltage i fag på AU 
Summer University mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Procedu-
ren har hidtil været, at de studerende på bacheloruddannelsen i økonomi 
og bacheloruddannelsen i politik og økonomi er blevet midlertidigt ind-
skrevet, såfremt de skulle følge fag på Summer University mellem bache-
loruddannelsen og kandidatuddannelsen.  
Studienævn for Økonomi tilslutter sig, at det stadig skal være muligt for de 
studerende, at tage fag på Summer University mellem bacheloruddannel-
sen og kandidatuddannelsen. 
Studienævn for Økonomi tilslutter sig den nye procedure, hvorefter stude-
rende fremover kun skal fremvise kvittering for ansøgning om optagelse på 
kandidatuddannelsen. Ud fra den betragtning, at de studerende kun kan 
blive optaget på en kandidatuddannelse, såfremt det forventes at de kan 
bestå deres bacheloruddannelse. Tilmeldingen til fag ved Summer Univer-
sity falder på plads ved indskrivning på kandidatuddannelsen den 20.-22. 
juni. 
Hvis det viser sig, at en studerende ikke består BA-uddannelsen, så kan de 
stadig bestå Summer University-fag. De kan få faget med som en tvangs-
merit ved senere optagelse på en kandidatuddannelse.  
 
Maksimal studietid 
Studienævnet delegerer afgørelser om maksimal studietid i sager, hvor der 
ikke er tvivl. Delegationen omfatter studieforlængelse med maksimalt 2 se-
mestre. Hvis en uddannelsen skal forlænges mere end 2 semestre, så må 
man bl.a. se på studieegnethed, og det vil kræve en skønsmæssig vurde-
ring. 
 
Merit og forhåndsgodkendelser  
Alle fag har tidligere været overført med karakteren ”bestået”. Der kan kun 
meritoverføres fag med numerisk karakter, hvis der er faglig ækvivalens. 
Det er en forudsætning for overførsel af karakter, at 7-trins-skalaen er an-
vendt på begge fagelementer, samt at ECTS vægten er ens for begge fagele-
menter.  
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4. Faktorerne bag stress og hvad vi kan gøre 
Studienævnet har modtaget en sagsfremstilling fra Prodekan Per Ander-
sen, hvorefter studienævnet er blevet opfordret til at drøfte rapporten 
”Kortlægning af årsager til stress” og implikationer heraf for de uddannel-
ser som er tilknyttet studienævnet, herunder hvilke konkrete handlinger 
rapporten giver anledning til. 
 
BSR bemærkede, at der er en sammenhæng mellem stress og implemente-
ring af fremdriftsreformen.   
 
Rapporten peger, på baggrund af forslag fra de interviewede studerende, 
på følgende forslag til at afhjælpe stress: 

 Gruppearbejde giver ansvar og fællesskab 

 Hjælp til at prioritere pensum 

 Mere undervisning i studieteknik 

 Undervisere signalerer at det er okay at holde fri 

 Mere feedback 
 
BSR bemærkede, at kun 12 % af de citater der fremgår af rapporten er fra 
oecon.-studerende, selvom de oecon.-studerende udgjorde 20 % af de ad-
spurgte studerende i undersøgelsen.  
 
RS bemærkede i henhold til forslaget om ”Hjælp til at prioritere pensum”, 
at punktet indeholder en understrøm af, at det ikke er realistisk at nå hele 
pensum. RS har svært ved at se, hvordan man skal lave det signal rimeligt. 
Der er jo meningen at man skal læse det hele, og det kan godt lade sig gøre. 
En del af læringen er at de studerende selv skal finde vej. Han forholder sig 
skeptisk i forhold til at foretage ændringer i forhold til det punkt. 
VJUD udtrykte enighed med RS. Hun bemærkede dertil, at den undervis-
ning der giver de bedste resultater, er når underviseren understreger sær-
ligt grundlæggende modeller, der måske danner grundlag for det samlede 
pensum. Hun udtrykte bekymring for, at man ved en prioritering af pen-
sum vil komme til at slække på kvaliteten af undervisningen. Det kan være 
enormt risikabelt at signalere til studerende, at der er dele af pensum, der 
ikke er vigtigt. 
BSR gav udtryk for, at pensum for oecon.-fag ikke er så stor en udfordring, 
som det kan være på andre uddannelser. Eventuelle udfordringer med 
pensum på oecon. ligger nok ikke i størrelsen af pensum og vil derfor ikke 
kunne løses med en prioritering. 
MBJ spurgte ind til, om det reelt er meningen at man skal fjerne noget af 
pensum?  
EC påpegede, at eksempler kan fylde ret meget; i især amerikanske lærebø-
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ger. Måske kunne underviseren oplyse, hvis de eksempler ikke er rele-
vante. Det kan være svært at gennemskue som ny studerende. BSR uddy-
bede, at eksemplerne, især i de amerikanske bøger, kan være både gode og 
dårlige. De kan endda forvirre mere, end de hjælper den studerende. Det 
er et krav fra forlaget, at der skal være eksempler, da forlagene oplever en 
efterspørgsel på eksempler fra kunderne. 
Studienævn for Økonomi har ikke en opfattelse af, at størrelsen af pensum 
er en relevant stressudløsende faktor på uddannelserne omfattet af dette 
studienævn. Det er studienævnets opfattelse, at de studerende bliver bedre 
rustet til selv at kunne prioritere i pensum ved det studieteknikforløb, som 
har været indført på bacheloruddannelsen i politik og økonomi og som 
også fra efteråret 2019 er indført på bacheloruddannelsen i økonomi. BSR 
oplyste, at der på nuværende tidspunkt er ansat 8 studerende, selvom der 
blev søgt efter 12. Det medfører, at nogle må have flere grupper end andre. 
 
Der lægges meget vægt på læsegrupper på studienævnets uddannelser. 
CMA bemærkede, at der i rapporten er citater fra økonomistuderende, som 
udtaler at læsegrupper virker. VJUD understregede, at det er hendes opfat-
telse at læsegrupperne fungerer rigtig godt på uddannelserne. 
 
RS bemærkede med hensyn til feedback, at der kan være ressourcemæs-
sige udfordringer i forhold til at give feedback.  
I Studienævn for Økonomi bliver underviserne ved indsendelse af fagbe-
skrivelser til kursuskataloget bedt om at tage stilling til og beskrive den 
type af feedback der er i kurset. Typen af feedback i det enkelte kursus 
fremgår derfor af kursuskataloget, hvilket forhåbentlig medvirker til, at der 
er en forventningsafstemning mellem de studerende og underviseren alle-
rede inden kurset påbegyndes.  
 
RS bemærkede, at der en problematik i, at de studerende kommer med be-
stemte forventninger. Der er en lille gruppe, som kan levere på alle para-
metre, og så måler de øvrige studerende sig op mod dem. Det er et ”giftigt” 
problem, og de studerende har brug for øvelse i at justere deres egne for-
ventninger i forhold til, hvad de hver især kan.  
CMA påpegede, at målet med studieteknik-grupperne bl.a. er, at få stude-
rende til at indse, at de ikke behøver at være 12-talsstuderende og at det er 
OK, hvis man ikke kan overkomme det hele. Det er vigtigt med rollemodel-
ler, som ikke nødvendigvis har taget det lige forløb. Det er vigtigt at få og 
bevare en kultur, hvor det er ok at have det svært. 
VJUD tilføjede, at hendes anbefaling er, at engagere sig i studieforeninger, 
samt at benytte sig af studieforeningernes tilbud. 
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Med hensyn til udsagn om CV-pleje, så er der ikke nogen krav om det fra 
hverken underviserne eller universitetet. En CV-kultur er svær for studie-
nævnet at gøre noget ved, udover at studieteknikforløbet gerne skulle 
hjælpe den studerende til at prioritere mellem studieaktiviteter og CV-ple-
jende aktiviteter. 
 
NS bemærkede, at der ikke har medvirket sundhedsfaglige personer til un-
dersøgelsen, selvom stress er en sundhedsfaglig problemstilling. Definitio-
nen af stærke stresssymptomer er ikke de samme, som dem i den sund-
hedsfaglige litteratur. Han opfordrede til, at det fremadrettet tages med i 
kommende undersøgelser. EC bemærkede, at rapporten, uanset definitio-
nerne af stærke stresssymptomer, forhåbentlig er medvirkende til at fange 
et problem, som man kan gøre noget ved, før mange studerende bliver 
ramt. 
BSR bemærkede, at rapporten omhandler selvrapporteret stress og ikke 
dokumenteret stress, hvilket også kan være medvirkende til definitionerne. 

5. Studieordninger 2020 

1) Bacheloruddannelsen 
Siden sidste møde har BSR haft kontakt til accounting-koordi-
natoren. Et accounting-fag ligger bedst om efteråret, men man 
kan godt lægge det om foråret.  
Finansiering blev i sin tid flyttet til 4. semester, fordi man 
skulle bruge noget af matematikken (lineær algebra) fra 3. se-
mester. Det blev bemærket, at man tidsmæssigt er færdig med 
lineær algebra før man skal bruge det i finasiering. BSR oply-
ste, at det skal bekræftes af undervisere, før han tør at lægge 
de to fag på samme semester.  
Der har været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende faget Busi-
ness Economics. Den er kommet frem til, at faget skal omfatte 
Marketing, Strategy og Personnel Economics/Organisation. 
Det er de 3 Business Economics-områder, der mest relevante 
på kandidatuddannelsen. Områderne skal derfor være repræ-
senteret på bacheloruddannelsen, da de studerende kan tage 
det senere. Institutledelsen har spurgt ind til om logistik ikke 
skal repræsenteres. Der har været møde med deltagelse af alle 
faggrupper inden studienævnsmødet, hvor alle faggrupper har 
kunnet give bidrag. Logistikgruppen havde ikke nogen bidrag 
til det møde. Der er dog stadig valgfag indenfor logistik. 
Studienævnet har fået tilsendt en ny skitse for uddannelsen. I 
forhold til den tidligere skitse er Accounting flyttet ned på 1. 
semester. Business Economics er placeret på 2. semester. 
Game Theory er placeret på 4. semester. 
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BSR spurgte ind til studienævnets holdning til, hvilke fagom-
råder der skal repræsenteres i Business Economics? 
VJUD oplyste, at det har været drøftet i Oeconrådet. Der er 
ikke interesse for logistik og optimering i de obligatoriske fag-
elementer, men der er et ønske om at beholde det som valgfag 
på 6. semester, såfremt programmering ikke bliver obligato-
risk. Alternativt kan det være et valgfag på 5. semester 
BSR oplyste, at der ikke er interesse i at Business Economics 
skal rumme alt for mange fagområder. Det er 2. semester, så 
der er stadig studerende, som er i tvivl om de skal fortsætte på 
uddannelsen. Fag på 2. semester skal derfor være interessante, 
og de skal medvirke til at fastholde studerende. 
MBJ bemærkede, at det vil blive for presset, at have fag med 4 
dele i. Desuden påpegede han, at kandidatuddannelsen ikke 
har overbygningsfag, der bygger på logistik. Logistik som valg-
fag på 6. semester er ikke blevet rekvireret de sidste par år. 
Han er fortaler for at gøre programmering obligatorisk. CMA 
udtrykte et ønske fra de studerende om, at der eventuelt kunne 
være ét alternativ til programmering. Nogle studerende tager 
programmering, som et fravalg af andre valgfag. VJUD tilfø-
jede, at programmering ikke er så brugbart i nationaløkonomi-
ske fag. Det er mest relevant i finansieringsfag. PolØk’erne har 
ikke mulighed for at tage programmering på bacheloruddan-
nelsen og heller ikke finansieringsfag på kandidatuddannel-
sen. BSR oplyste, at ekstra valgfag på 6. semester kommer til 
at koste fag andre steder. På opfordring af CMA vil BSR bede 
faggrupperne om at melde ind med relevante alternativer til 
programmeringsfaget.  
BSR fremlagde tankerne bag det nye fag Applied Economics. 
Faget skal indeholde gruppeopgaver, rapportskrivning og 
fremlæggelse. Tanken er, at opbygningen skal minde om faget 
Offentlig politik og økonomi på 5. semester af bacheloruddan-
nelsen i politik og økonomi. RS bemærkede, at det nok er opti-
mistisk at nå 6 temaer på et semester. BSR vil overveje omfan-
get af temaer i det enkelte udbud. Der kommer ikke nødven-
digvis til at være de samme temaer i hvert udbud af faget. 
BSR vil arbejde videre med at placere Applied Economics på 4. 
semester og Financial Economics på 3. semester. Han vil ar-
bejde videre med 3 emner i faget Business Economics. Han vil 
høre faggrupperne, især mikro/makro-gruppen om de har for-
slag til 5 ECTS-fag på 6. semester som alternativ til program-
mering.  
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2) Kandidatuddannelsen 
BSR har holdt møde med studieadministrationen. Kernefag 
skal angives specifikt i studieordningen. Kernefag har en sig-
nalværdi i forhold til omverdenen og aftagerne, og det skal 
være de fag, som studienævnet og det faglige miljø synes er 
særligt vigtige for oecon.’er. Kernefag og valgfri fag udgør den 
konstituerende stamme af fag på 60 ECTS, som er kravet i § 
22, stk. 3 i Uddannelsesbekendtgørelsen.  
 
Finansieringsfag 
Der er en særlig problematik vedrørende finansieringsfag. 
Fagområdet er lige så relevant for oecon.’er, som det er for 
merc.’er. Af ressourcemæssige hensyn kan fag med samme 
indhold ikke udbydes særskilt på to forskellige uddannelser. 
Cand.merc.-specialiseringen i finansiering har enkelte obliga-
toriske fag, hvis indhold lige så godt kunne have været konsti-
tuerende oecon.-fag. Det foreslås, at de to uddannelser får 
hver deres fagbeskrivelse, og at fagene samlæses med 
cand.merc. På den måde vil Studienævn for Økonomi få mu-
lighed for at se fagbeskrivelserne igennem og kommentere 
dem. Det vil dog være med forbehold for, at faget er obligato-
risk på en anden uddannelse, og dermed skal leve op til kra-
vene på cand.merc.-specialiseringen i finansiering.  
Rene oecon.-fag kan godt være kernefag. 
Den sidste gruppe af finansieringsfag, er fag fra andre uddan-
nelser, som forhåndsgodkendes. Den gruppe af fag kan tages i 
mobilitetsvinduet. 
 
Præ-ph.d.-specialiseringen 
Der er ikke indskrevet studerende på præ-ph.d.-specialiserin-
gen, og der har ikke været indskrevet studerende på den siden 
2012. Derfor arbejdes der på en løsning, hvor de 4+4-stude-
rende kan skrives ind på IMSQE-specialiseringen.  
CMA spurgte ind til, om det kan være et problem, hvis 4+4-
studerende ikke lever op til det karakterkrav, der er på 
IMSQE? BSR svarede hertil, at der ikke umiddelbart er nogen, 
som ikke lever op til karakterkravet; i hvert fald ikke med det 
nuværende krav. Ellers skal der ses på, hvilke karakterer 4+4-
studerende har og derefter må der rettes ind. 
BSR har et ønske om, at udelukke IMSQE-studerende fra pro-
jektorienterede forløb. Det giver ikke mening for en ph.d.-stu-
derende at tage projektorienterede forløb. Fra studentersiden 
blev det påpeget, at der er studerende på IMSQE der benytter 
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sig af projektorienterede forløb bl.a. med de store konsulent-
huse. BSR svarede hertil, at vi ikke skal fjerne muligheden, 
hvis IMSQE’erne har brug for den. BSR undersøger, om der er 
IMSQE-studerende indenfor de sidste 5 år, der har taget pro-
jektorienterede forløb. 
 
Fastlæggelse af kernefag 
BSR oplyste, at næste skridt i forbindelse med fastlæggelse af 
kernefag er, at spørge instituttets faggrupper, hvilke de synes 
er relevante som kernefag på de enkelte områder. Han vil tage 
en liste med til næste SN-møde, så studienævnet har mulighed 
for at kommentere og godkende listen med fag. Han satser på 
at have en bruttoliste klar inden næste studienævnsmøde. 
MBJ spurgte ind til konsekvensen af at fjerne Economics of 
Business fra specialeområderne. BSR svarede, at relationen til 
MGMT er fjernet, men ikke hele fagområdet. Det vil blive lagt 
ind under andre områder. 
 
Uddannelsens engelsksprogede titel 
For at følge den nye profilering til dørs, har BSR et ønske om 
at ændre uddannelsens engelsksprogede titel fra Master of Sci-
ence (MSc) in Economics and Management til Master of Sci-
ence (MSc) in Economics, som er den generelle betegnelse for 
kandidatuddannelserne i økonomi ifølge bekendtgørelsen. 
Navneændringen skulle have været varslet i september måned, 
for at det kunne træde i kraft i 2020, så det kan vi ikke nå med 
denne studieordning. Hvis det varsles næste år, kan det æn-
dres i 2021, hvis der også laves en ny studieordning gældende 
fra 2021. 

6. Undervisningsevalueringer 

Faget 4247: International Management er nu blevet evalueret. 

Punktet diskuteredes i øvrigt bag lukkede døre 

7. Generel information v/studienævnsformanden 
International Management aflyses som augustfag pga. underviserens for-
hold. Faget udbydes som efterårsfag i stedet for, og det vil blive behandlet 
med efterårets fagudbud. 

8. Eventuelt 
RS oplyste, at i forbindelse med møde i Uddannelsesforum mandag den 4. 
november 2019 blev årets uddannelsesrapport fremlagt. Af rapporten 
fremgår det, at førsteårsfrafaldet for 2018-optaget er 27,2 % for bachelor-
uddannelsen i økonomi og 30,6 % for bacheloruddannelsen i politik og 
økonomi. Det er baseret på små tal, så det er svært at udlede noget på det. 
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Frafaldsprocenten kan svinge noget op og ned, når der ikke er så mange 
studerende på studierne. 
 
VJUD spurgte ind til punktet fra sidste studienævnsmøde vedrørende ud-
vekslingsophold. De havde ikke nået at drøfte det i Oeconrådet inden sid-
ste studienævnsmøde. De studerende kan godt forstå at der skåret ned på 
antallet af universiteter, men vil godt have afklaret, hvorvidt de kan få di-
spensation til at få en plads på et universitet, som ikke er på listen, hvis de 
søger den. De ønsker mulighed for at vælge blandt alle de institutioner, der 
er på AU GO, hvis den studerende kan få en forhåndsgodkendelse inden 
ansøgningsfristen. 

9. Næste møde 
2. december 2019, klokken 9.30-12.00 


