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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  

Dato: 7. oktober 2019, kl. 9.30-12.00 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 9 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

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

3. Nye studieordninger for 2020 

1) Bacheloruddannelsen 

2) Kandidatuddannelsen 

4. Eksamen i Offentlig Politik og Økonomi 
Ændring af fagbeskrivelse for E19, så den stemmer overens 
med praksis. Den studerende trækker et essay til eksamen – i 
fagbeskrivelsen står der, at den studerende selv må vælge 
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-poli-
tik-og-oekonomi 

5. Fagbeskrivelser godkendt i skriftlig høring 

1) 6454: Behavioural Consumer Theory 

2) 6448: Bounded Rationality and Market Interaction 

3) Offentlig ledelse 

6. Godkendelse af forhåndsgodkendte fag fra andre uddannelser 

7. Udvekslingsmuligheder for studerende på Økonomi 

8. Opfølgningsprocedurer på undervisningsevalueringer på Aar-
hus BSS 

9. Generel information v/studienævnsformanden 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
6. november 2019, klokken 9.30-12.00  

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-politik-og-oekonomi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-politik-og-oekonomi
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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 (KSP) 

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

Christine Brink Schmidt, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CBS) 

Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 

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

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
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Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt. Referat fra 12. september 2019 blev skriftligt god-

kendt den 30. september 2019. 

 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteredes bag lukkede døre 

 

3. Nye studieordninger for 2020 

Det er blandt andet en del af institutstrategien, at få profileret oecon.-uddannel-

sen tydeligere fra øvrige økonomiske uddannelser. Derfor skal en profilering fra 

cand.merc. og mat.øk. tænkes ind i de nye studieordninger. Konkurrencen med 

polit.-uddannelsen på KU er stort set ikke-eksisterende, da undersøgelser viser, 

at de studerende søger den lokale Økonomi-uddannelse, dvs. studerende fra Jyl-

land søger til Aarhus og studerende fra Sjælland søger mod KU. Der har været 

udfordringer med at få et tilfredsstillende fagudbud fra Institut for Virksomheds-

ledelse, da de primært udbyder fag til cand.merc.-uddannelsen, så der er et ønske 

om at undgå, at udbyde fag herfra. Hvis vi anvender de samme fag på begge ud-

dannelser bliver det svært at adskille de to uddannelser, og på nuværende tids-

punkt har vi mange forhåndsgodkendte fag. De fremlagte dokumenter er skitser, 

som er udarbejdet udelukkende af BSR. 

 

1) Bacheloruddannelsen 

Det er tanken, at der ikke skal ændres i fag, der også bliver brugt på poløk. 

Der skal mere beskrivende økonomi ind i uddannelsen. MLT bemærkede, 

at hvis der ændres i titler på fag, som også anvendes på bacheloruddan-

nelsen i politik og økonomi, så skal der også ændres studieordning på den 

uddannelse.  

 

Det er et ønske, at indføre faget Applied Economics – helst på 4. semester. 

Faget skal helst ligge sent i uddannelsen, så de studerende har en bredt 

fagligt fundament, og der dermed er mulighed for at gøre det faglige ind-

hold så spændende som muligt. 

Der behøver ikke at være et fuldstændigt fast indhold af faget fra udbud til 

udbud. Faget skal omhandle økonomisk teori og metode, som skal anven-

des på forskellige projekter, som afhængigt af projekterne kan variere fra 

udbud til udbud. Der skal være et skriftligt indhold i undervisningen, som 

de studerende udarbejder i grupper. Faget afsluttes med en mundtlig indi-

viduel eksamen. Meningen med faget er, at give de studerende en slags 

forkundskaber til bachelorprojektet og en mulighed for at anvende de me-

toder, de har lært i løbet af uddannelsen.  

 

Der skal oprettes et nyt fag ”Principles of Business Economics”, som ikke 
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indeholder finansiering og accounting, da områderne i stedet repræsente-

res i andre fag.  

 

Ideen at samle internt og eksternt regnskab i ét fag, ”Accounting”. Faget er 

i oversigten placeret på 2. semester. Faget skal helst placeres om efteråret, 

da det er svært at finde eksterne undervisere i dette område om foråret.  

Fagkoordinatoren for Accounting vil blive spurgt om den mest hensigts-

mæssige placering af Accounting. 

 

Det er et ønske, at gøre faget ”Programming in Economics” obligatorisk på 

6. semester og afskaffe valgfag på 5 ECTS. Det vil frigive ressourcer til et 

andet fagudbud, og næsten alle studerende valgte faget i F 2019.  

 

De studerende er umiddelbart positive over fag og konstellation i de frem-

lagte skitser. De er dog bekymrede for, at 3. semester bliver et meget tungt 

og hårdt semester. De har desuden en bekymring for at ”Programming in 

Economics” bliver et obligatorisk fag, bl.a. fordi at det kan være en forud-

sætning for kandidatfag, og fordi poløk’erne kan ikke tage faget. BSR sva-

rede, at programmeringsfaget primært er relevant i finansieringsfag eller 

makrofag på ph.d.-niveau. Det burde ikke give problemer i praksis, da det 

ikke skal bruges i de fag som poløk’erne vælger på kandidatuddannelsen. 

De studerende udtrykte bekymring for, at det måske ikke alle oecon.’er sy-

nes at programmering er spændende. BSR svarede hertil, at det hvert år 

har været udbudt alternativer, som ikke har fået nok tilmeldinger, her-

iblandt logistikfag, projektledelse og selskabsret. AK tilføjede, at det virke-

lig er svært at finde fag, der tiltrækker studerende.  

 

MBJ efterspurgte den strategiske vinkel på, hvad oecon.-uddannelsen 

skal, udover at den ikke skal ligne de andre økonomiske uddannelser. Fag-

miljøet mener, at det er vanskeligt at lave et fag som ”Applied Economics”. 

BSR svarede hertil, at det er et ønske, at få indført noget mere beskrivende 

økonomi, som der også tidligere har været på uddannelsen. Ideen med fa-

get ”Applied Economics” er, at de studerende får mulighed for at prøve at 

anvende de forudsætninger, som de allerede har erhvervet, og som der 

ikke har været tid til i de øvrige fag. MBJ efterspurgte en mere principiel 

diskussion om, hvorvidt der skal fjernes så meget af ”Business Econo-

mics”.  

AK foreslog, at kigge på profilen på kandidatuddannelsen og så tilrette ba-

cheloruddannelsen til profilen på kandidatuddannelsen.  

BSR oplyste, at finansiering stadig er en del af oecon.-uddannelsen, og at 

der skal også være finansieringsfag på kandidatuddannelsen. Accounting 

skal ligeledes beholdes. Fagene i de to grupper er anderledes på oecon. i 

forhold til på merc. Ændringerne på bachelordelen vil ikke ændre på de 

muligheder, der er på kandidatuddannelsen. AK foreslog eventuelt fag 
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som “Applied Economics” eller “Applied Business Economics”. KSP ud-

trykte et ønske om, at lægge noget andet ind end ”Business Economics”, 

da man ikke kan bygge oven på det på kandidatuddannelsen. Med pro-

grammeringsfaget som obligatorisk fag sender man et kraftigt signal om, 

hvilken retning man vil i. Programmering bliver på den måde vigtigere.  

 

BSR oplyste, at det også er vigtigt at have en model, som man kan hånd-

tere. Vi skal også arbejde med hvordan vi markedsfører uddannelsen.  

 

BSR oplyste, at indholdet i bacheloruddannelsen kan byttes rundt og op-

fordrede studienævnet til at komme med ideer til placeringen af fag. Hvad 

skal indholdet være i førstesemestersfaget, og hvad skal det kunne? Skal 

det pege videre til andre fag, eller skal det være et lukket fag, som ikke fø-

rer videre. Det er også vigtigt, at der kan skaffes undervisningsressourcer. 

MBJ var enig med de studerende i at minimere de fag, som ikke fører 

nogle steder hen. Alternativt kan de lægges senere i uddannelsen som 

valgfag. AK tilføjede, at det er vigtigt at tænke i, hvor faget skal pege hen, 

det kunne eventuelt være mod evt. ledelse og strategi.  

 

BSR spurgte ind til indholdet i Business Economics. Skal det være områ-

der, der fører videre til andre fag, eller skal det beholdes som ”blindtarm”. 

MBJ oplyste, at Econometrics-gruppen godt kan levere noget indenfor Big 

Data. BSR opfordrede til at komme med ideer til hvilke fagligheder, der 

skal i spil. Studienævnet ønskede, at finde områder som peger videre, og 

kan bruges i andre fag senere i uddannelsen. Det er ikke så afgørende om 

det ligger på 1. eller 2. semester. 

 

RS gav udtryk for, at ”Applied Economics” også kunne være spændende 

for poløk’erne, men der kan ikke rigtig blive plads til det i deres studiepro-

gram på bacheloruddannelsen. 

 

AK foreslog, at ”Principles of Business” eventuelt kunne lægges på 2. se-

mester og hedde noget andet. Accounting kunne muligvis allerede ligge på 

1. semester. BSR nedsætter en arbejdsgruppe vedrørende fagene på ba-

cheloruddannelsen. Gruppen kan også komme med forslag til 5. seme-

sters-valgfag indenfor de nye fag. BSR foreslog, at man måske kan fjerne 

Cost Accounting og indsætte et nyt valgfrit fag. KSP bemærkede, at der 

bør være en tilpas mængde valgfag i valgsfags-delen, så det sikres, at der 

rent faktisk er mulighed for at vælge mellem fag. Der må ikke være så få 

fag, at de studerende mister valgfriheden.  

 

2) Kandidatuddannelsen 

De økonomiske fagområder indenfor Economics of Business forsvinder, 

da Institut for Virksomhedsledelse ikke er en del af oplægget til den nye 



 

 

 

  

  

 

Side 6/8 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

kandidatuddannelse. Der ikke være et formelt progressionskrav mere. 

Ph.d.-fagene beholder dog deres status. Der er heller ikke specialiseringer 

mere, udover IMSQE og Politik og Økonomi. 

 

Ideen med oplægget til revisionen af uddannelsen er at signalere, at for at 

få en kandidatuddannelse i økonomi, så er der visse fag man skal tage, og 

de færdige kandidater har en ”grundfaglighed”. Der vil være en gruppe 

”Kernefag”. Der vil være et krav om, at man skal tage et antal fag ud af ud 

af en blok af disse kernefag. 

Der skal vælges nogle fagområder, som vi vil udbyde fag indenfor. Udbud-

det kan godt være lidt bredere på bacheloruddannelsen uden at det øde-

lægger kandidatuddannelsen. 

Man kan forestille sig et valgfag på 5. semester på bacheloruddannelsen, 

f.eks. Big Data. Vi skal have sikkerhed for, at det er en strategi, vi kan følge 

til dørs på kandidatuddannelsen. Det er et spørgsmål om de enkelte afta-

ler mellem de enkelte undervisere. Det er en strategiovervejelse fra insti-

tuttet, om at ECON alene kan løfte de valg, der skal foretages. De stude-

rende kan stadig tage forhåndsgodkendte fag på andre uddannelser i mo-

bilitetsvinduet. 

 

Oplægget er en kernefagsstruktur og en valgfagsstruktur. KSP understre-

gede, at der skal være mulighed for at bygge ovenpå de fag, de studerende 

tager på bacheloruddannelsen. Man skal passe på det ikke ender som med 

studieordningen i 2015, hvor fagudbuddet blev for smalt. BSR medgav, at 

man skal passe på, at man ikke bliver for smal i fagudbuddet. Det er en 

balancegang, at have et bredt udvalg, som sikrer tilpas valgfrihed. CMA 

påpegede, at der skal være nok fag i pakken af kernefag, og at det ligeledes 

skal sikres, at der er jævnt udbud både forår og efterår. VJUD foreslog, at 

man kan se på de fag, som de studerende tager på nuværende tidspunkt. 

Hvilke fag har de nu, og hvad efterspørges? BSR påpegede, at kravet om at 

tage kernefag gerne må gøre ”en lille smule ondt” i forhold til valgfriheden 

og de studerendes interesser. Studerende skal helst ikke slippe igennem 

uddannelsen uden at vi har sikret, at de har en grundfaglighed med sig. 

Den fremlagte skitse er et udkast, så fagene er ikke endeligt fastlagt. De 

skal udvælges senere. AK påpegede, at progressionssystemet har gjort det 

vanskeligt, at lave et bredt fagudbud. Selvom der var et progressionskrav, 

så kunne man ikke forudsætte, at studerende f.eks. havde taget ”Mikro 2”, 

når de tog ”Advanced micro”. BSR opfordrede studienævnsmedlemmerne 

til at melde ind til BSR, hvis de vil være med i arbejdsgruppen om fagsam-

mensætningen på kandidatuddannelsen.  

 

4. Eksamen i Offentlig Politik og Økonomi 
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Ændring af fagbeskrivelse for E19, så den stemmer overens med praksis. Den stu-

derende trækker et essay til eksamen – i fagbeskrivelsen står der, at den stude-

rende selv må vælge https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-po-

litik-og-oekonomi 

 

Der står i fagbeskrivelsen, at de studerende selv må vælge hvilket essay de vil op i 

til eksamen. I praksis er der blevet trukket lod. Det er et ønske, at rette fagbeskri-

velsen til, så den passer med praksis, selvom faget allerede er i gang på nuvæ-

rende tidspunkt. Gælder for de studerende, der er på faget nu, men i praksis stil-

les de som alle de studerende der tidligere har været igennem. Studienævnet god-

kendte forslaget. 

 

5. Fagbeskrivelser godkendt i skriftlig høring 

1) 6454: Behavioural Consumer Theory 

2) 6448: Bounded Rationality and Market Interaction 

3) Offentlig ledelse 

Alle ovenstående fag er godkendt i skriftlig høring, og der var ikke yderli-

gere kommentarer. 

 

6. Godkendelse af forhåndsgodkendte fag fra andre uddannelser 

Listen vil blive sendt ud til studienævnsmedlemmerne til skriftlig godkendelse. 

Fristen vil ikke være så lang. 

 

7. Udvekslingsmuligheder for studerende på Økonomi 

RS og BSR har været til møde med International. Der har været en hel del proble-

mer med at studerende kommer på udveksling og ikke kan få godkendt de fag, de 

tager på de udenlandske universiteter. BSR har kigget på listen over universiteter, 

som universitetet har samarbejdsaftaler med, og en del af universiteterne havde 

reelt ikke noget fagudbud, der kunne godkendes. Til næste runde kan vi ikke nå at 

screene fagudbudet på de forskellige universiteter. International har fundet nogle 

universiteter, hvor der tidligere har været fag, der er blevet forhåndsgodkendt, og 

har lavet en liste over dem. Det begrænser udbuddet, og det kan medføre flere 

freemovere. Flere freemovere er ikke så godt for økonomien, og det medfører 

mere arbejde for de studerende. Listen gælder næste semesters udveksling. Det 

ønskes, at få lavet en bedre screening til næste semester med realitetsbehandling 

til foråret. 

 

8. Opfølgningsprocedurer på undervisningsevalueringer på Aarhus 

BSS 

Procedurebeskrivelsen til efterretning af studienævnet. 

Listen over personer med adgang til undervisningsevalueringer blev godkendt. 

 

9. Generel information v/studienævnsformanden 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-politik-og-oekonomi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93420/Offentlig-politik-og-oekonomi
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De studerende blev mindet om, at der er valg. VJUD oplyste, at der allerede var 

planlagt opstillingsmøde. 

 

BSR har haft møde med prodekanen. Aarhus BSS åbner op for løbende optag, og 

på kandidatuddannelsen i økonomi betyder det, at der bliver åbnet op for løbende 

optag på IMSQE. Det medfører, at der kommer tidligere svar til udenlandske stu-

derende. På den måde kan vi måske undgå, at de gode studerende vælger andre 

universiteter, mens de venter på svar.  

 

10. Eventuelt 

VJUD spurgte til status på evaluering af augustfag. International Management 

har ikke haft mulighed for at evaluere i løbet af undervisningen, men det har de 

haft mulighed for siden sidste studienævnsmøde. MLT undersøger, hvad der er 

sket med den sidste, der stadigvæk mangler. 

 

VJUD spurgte ind til forløbet om studieliv. BSR oplyste, at der er slået stillinger 

op som gruppefacilitatorer. 

 

NS oplyste, at de studerende har holdt evalueringsmøder, og i et fag på 3. seme-

ster har de oplevet en del faktuelle fejl i øvelsesopgaver.  

 

NS spurgte ind til, om de ansigtstællere, som er på de store auditorier, for at se 

udnyttelsen af auditorier, kan anvendes til evaluering af undervisere. BSR sva-

rede, at det vil kræver ekstra foranstaltninger. Ansigtstællerne bruges kun til ka-

pacitetsmålinger i lokalerne. 

 

MBJ oplyste, at han har haft møde med undervisere i økonometrigruppen. Der er 

kollegaer, som er bekymrede for, at de får dårlige evalueringer, fordi de stude-

rende ikke nødvendigvis har haft de fag, som er anbefalet som forudsætning for at 

tage et givent fag. Der blev foreslået, at der kunne tilføjes et spørgsmål i evalue-

ringsskemaerne om hvorvidt, de har haft et bestemt fag. RS foreslog, at undervi-

serne eventuelt kan starte forelæsningerne med at gøre klart, hvad forudsætnin-

gen i faget er. 

 

11. Næste møde 

6. november 2019, klokken 9.15-11.45 

AK meddelte, at han ikke har mulighed for at komme. 


