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Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 8 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra 23. august 2019 

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

3. Undervisningsevalueringer 
Bilag 3.1 Evaluering 2019_Studienævnet for Økonomi_uden 
underviser (excel mappe) 

1) Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Øko-
nomi 

2) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser 
Bilag 4.2 Fagbeskrivelser til SN F20 (ZIP-komprimeret 
mappe) 

1) Accounting 

2) MGMT 

3) Econometrics 

4) Finance 

5) Micro 

6) Macro 

7) Andre fag 

8) Bacheloropgaver 

9) Specialer 

10) Topics og project based internships 

5. Godkendelse af fagklynger 



 

 

 

  

  

 

Side 2/11 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
7. oktober 2019, klokken 9.30-12.00 
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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:  

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

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

Ingen  



 

 

 

  

  

 

Side 4/11 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt. Referat fra 23. august 2019 blev godkendt. 

 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

 

3. Undervisningsevalueringer 

Svarprocenten er faldet i forhold til sidste forår. Vi må se om vi kan få den højere 

op igen. Der er et lille fald i det samlede udbytte. Vi er på den laveste indikator, 

der stadigvæk er grøn. BSR har set på flotte resultater og fremskridt i forhold til 

sidste evaluering og rost underviserne efterhånden som resultaterne er kommet 

ind. 

 

1) Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Økonomi 

Bacheloruddannelsen:  

Der er ingen fag, der har en rød indikator, men der er nogle som har en 

gul indikator. Studienævnet har allerede snakket om nogle af de enkelte 

fag i løbet af foråret. Der er nye besætninger på nogle af fagene, hvilket 

skulle forbedre fagene. Et fag er gået i gul, men er forbedret i forhold til 

sidste år, så det går den rigtige retning. Nogle fag er generelt svære at få 

højt udbytte på, da det er tunge fag. BSR sender en mail til underviserne 

om, at det er bemærket, at faget er gået i gult, men ellers gør studienævnet 

ikke noget i denne ombæring. 

 

Kandidatuddannelsen:  

Der er et fag, der er gået i rød. Underviserne bliver bedt om at komme 

med en redegørelse i henhold til instituttets procedure for evaluering. 

Der er 5 fag, som er gået i gul.  Underviserne på disse fag kontaktes af BSR 

med bemærkninger om, at de bør overveje, om der er elementer i under-

visningen, der kan forbedre de studerendes udbytte. 

 

De studerende oplyste, at de slet ikke har haft mulighed for at evaluere au-

gust-kurserne 6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions  

og 4247: International Management (augustfag), hvilket er ret uheldigt. 

MLT bringer det med tilbage til Evalueringsteamet. 

 

2) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

Der er gode svarprocenter. 

Der er to røde ud af samlet fire fag. Det ene har vi talt om i forvejen i løbet 

af foråret, og det blev forsøgt rettet op undervejs. Det samme er gældende 

for det andet fag, som er gået i rød. Underviseren har her fået gode tilba-

gemeldinger. Der bliver ikke gjort noget ved de to fag, der er gået i rødt, da 
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det var sidste udbud, og de udgår af uddannelsen. Der vil fremover blive 

fokuseret på de fag, som fortsat udbydes på uddannelsen. 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser 

1) Accounting 

5317: Advanced Financial Reporting 

BSR vil høre underviserne om Accounting for Decision and Control skal 

genindføres som anbefalet forudsætning, da der helst skal være et basisfag 

til 5000-fag. 

 

2) MGMT 

2465: Marketing and Strategy 

De obligatoriske opgaver er gjort frivillige. Underviseren er svensk og har 

ikke så meget erfaring i at undervise på dansk, så han forelæser på en-

gelsk. Det er i alles interesse. Det skal tydeliggøres at eksamen er helt 

uden hjælpemidler. 

 

4227: Dynamics of Negotiations 

Godkendt uden kommentarer 

 

5247: Transnational Management (P) 

Der er mange forudsætningsaktiviteter, men de bygger direkte op til pro-

jektet. Der er krav om deltagelse i 80 % af forelæsningerne, aflevering af 

en opgave hvor alle de stillede spørgsmål skal besvares, samt deltagelse i 

feedback-sessioner. Der er ikke separate krav til reeksamen. 

 

4247: International Management (augustfag) 

Der skal indføres 22 dobbeltforelæsninger. Der er en deltagerbegrænsning 

på max. 40 studerende. Deltagerbegrænsningen er udvidet, da der i 2019 

har været større søgning på faget, end der tidligere har været. 

 

3) Econometrics 

2605: Statistics 

Der er ikke længere obligatoriske opgaver i faget. Der udleveres et kom-

pendium og en lommeregner til eksamen, og ellers er der ingen hjælpe-

midler. Eksamensformen er ændret for at undgå problemer med at stude-

rende har adgang til tidligere opgaver. Det er meget svært at lave helt nyt 

materiale til eksamen hver gang. De studerende udtrykte en bekymring 

for om de reelt får adgang til det materiale de skal bruge, da de tidligere 

har haft nogle uheldige oplevelser med eksamenstilsynet. BSR oplyste, at 

underviseren har oplyst, at formelsamlingen trykkes sammen med eksa-

mensopgaven. Underviseren vil lave kompendiet løbende og i undervis-

ningen gøre klart hvad der kommer med i det. Kompendiet bliver offent-
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liggjort før eksamen. Studenterrepræsentanterne påpegede, at ved at æn-

dre eksamensformen, så vil de studerende på 2. semester møde 3 eksame-

ner uden hjælpemidler i samme semester, og at det kan virke ret voldsomt 

for studerende på 2. semester.  

 

2648: Econometrics 

Den obligatoriske hjemmeopgave er blevet gjort frivillig og de studerende 

får en uge af undervisningen til at lave den i. Der forelæses på dansk og 

eksamen skal være på dansk. 

 

3102: Logistics and Optimization 

Der er få indholdsændringer. Det er et bachelor-valgfag, som ikke er ble-

vet rekvireret i flere år.  

 

3611: Programming In Quantitative Economics 

Eksamensformen ændres fra en uges hjemmeopgave til en 3-timers eksa-

men. Studenterrepræsentanterne oplyste, at de har talt om det i Oeconrå-

det. De studerende var splittede, da de diskuterede det. De har en bekym-

ring for, om det betyder, at det er vigtigt hvem der kan programmere hur-

tigst. De studerende kommer til at savne at have noget projektorienteret. 5 

dage til et 5-pointsfag er lang tid, og opgaven var meget svær. De 2 år-

gange, der har haft faget, har været stillet meget forskelligt. MBJ oplyste, 

at underviserne godt er klar over udfordringerne ved eksamen. Derfor vil 

de fremover satse på en svær 3 timers opgave. Der vil blive stillet en række 

små opgaver. Der skal ikke være så meget kodning, men der er lagt op til 

at kommentere mere. Der vil til eksamen være flere spørgsmål, end man 

egentlig kan nå at svare på. Eksamensformen er inspireret af eksamens-

metode på Colombia. Da det er en eksamensform, som er uvant for de stu-

derende, vil der blive lavet en prøveeksamen inden eksamen. Det er desu-

den vigtigt at italesætte, at det ikke er nødvendigt at de studerende når 

hele opgaven til eksamen. 

 

4118: Business Data Analysis 

Kun små rettelser. 

 

5620: Economic Forecasting (P) 

Ingen ændringer 

 

6327: Advanced Financial Econometrics 

Varigheden af eksamen er reduceret fra 5 dages til 3 dages eksamen. Re-

eksamen er 30 minutters mundtlig. 

 

6652: Advanced Econometrics 

Ingen ændringer – hovedsageligt et fag for PhD-studerende. 
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6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions 

Forudsætningsaktiviteterne udgår helt. Reeksamen er 30 minutters 

mundtlig, da den erstatter en 4 ugers opgave. 

 

4) Finance 

Studenterrepræsentanterne påpegede, at det er uheldigt, at der ikke er 

flere finansieringsfag. BSR oplyste, at finansieringsgruppen har oplyst, at 

de planlægger at lave to specifikke oecon-fag. Et bachelorvalgfag på 5. se-

mester, som omhandler empirisk finansiering. På kandidatuddannelsen 

vil de lave et makrofinansieringsfag på 5000-niveau. Der henvises til at 

tage faget ”Derivatives”, som er et obligatorisk fag på cand.merc.fin.  

 

2343: Financial Economics 

Ingen ændringer 

 

5) Micro 

2401: Microeconomics 

Der er en faglig argumentation for at eksamensformen skal ændres til 4 

timers eksamen uden hjælpemidler fra 20 minutters mundtlig. Faget eg-

ner sig bedre til den eksamensform. Tidligere var der en skriftlig eksamen 

i faget, og de studerende var efterfølgende bedre til mikroøkonomi, da de 

havde skriftlig eksamen, end de har været når eksamen har været mundt-

ligt. Studenterrepræsentanterne udtrykte bekymring for, at der bliver fjer-

net for mange mundtlige eksamener. De er bekymrede for, at man helt 

fjerner de studerendes mulighed for at blive god til at gå til mundtlig eksa-

men. BSR udtalte at dette fag ikke egner sig til mundtlig eksamen, men 

han vil godt overveje om andre eksamener eventuelt kan gøres mundtlige, 

så der bliver sikret et bredt valg af eksamensformer på uddannelsen.  

 

4427: Economics of Competition and Regulation 

Der var kun få redaktionelle ændringer.  

 

5401: Empirical Human Resource Management  

Det skal præciseres, at det er hver enkelt studerende, der skal aflevere ”16 

filled forms” som forudsætning for at gå til eksamen. 

 

5415: Micro and Macro Models of the Labour Market (P) 

Der er en ny forelæser på faget. Underviseren har i fagbeskrivelsen taget 

stilling til, hvordan den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar vægtes i 

forhold til hinanden. BSR oplyste, at han normalt ikke ved projektfag sæt-

ter procenter på vægten imellem projekt og mundtlig prøve, da det er en 

samlet vurdering af de to. Måske skal der tænkes noget om det ind i pro-

jektfag generelt. 
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5425: Applied Public Policy (P) 

Faget er ikke egnet til udveksling, da alt case-materiale ofte er på dansk. 

Faget skal fremover ikke udbydes til udvekslingsstuderende. Der skal des-

uden tilføjes en bemærkning i fagbeskrivelsen om, at der kan forekomme 

en del materiale på dansk. Det kan derfor være svært at følge for ikke-

dansktalende. Vi skal holde øje med deltagerbegrænsningen, så vi er sikre 

på, at der er plads til alle studerende på specialiseringen i politik og øko-

nomi. 

 

6450: Advanced Microeconomic Theory 

Faget har være udbudt som 6455: Decision Theory før. Der er nu en skrift-

lig eksamen, da der var for store udfordringer med hjemmeopgaven tidli-

gere. 

 

6448: Bounded Rationality and Market Interaction, som er et 5 ECTS au-

gust-PhD-fag vil blive genudbudt. Fagbeskrivelsen vil komme i skriftlig 

høring i studienævnet.  

 

5419: Behavioral Economics and Finance 

Der er flyttet rundt i nogle afsnit i fagbeskrivelsen, men ellers ingen be-

mærkninger. 

 

6) Macro 

2432: Game Theory and International Trade 

Der kommer en ny forelæser på den del der omfatter Game Theory. 

 

4542: Monetary Economics 

I fagbeskrivelsen står der, at eksamen ændres fra papir til FlowLock. BSR 

vil lige have afklaret om det skal ændres, henset til det eksperiment stu-

dienævnet foretog vedrørende FlowLock. 

 

4568: Housing Economics and Policy  

Eksamensformen ændres til papireksamen og mundtlig reeksamen. Der er 

et ønske om, at policy-hjemmeopgaven fylder mere i eksamenssituatio-

nen, og at den eventuelt tæller med i bedømmelsen ved eksamen. Der 

mangler en angivelse af, om lommeregneren bliver udleveret eller de stu-

derende selv skal have en med. Der er samme forudsætningsaktiviteter, 

som i 4569: Housing markets and the Macroeconomy. 

 

4569: Housing markets and the Macroeconomy 

Eksamensformen ændres til papireksamen og mundtlig reeksamen. 

 

5523: The Economics of Pension and Demographics (P) 
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Ingen væsentlige ændringer. 

 

7) Andre fag 

Metode og videnskabsteori 

Der bliver ændret i pensum, men ellers er der ingen væsentlige ændringer. 

 

Offentlig ledelse 

Fagbeskrivelsen er ikke kommet frem til studienævnet, så den vil blive 

sendt til skriftlig høring. 

 

3015: Scientific methods  

Der er kommet sidetal på fagbeskrivelsen. Underviseren er blevet gjort 

opmærksom på, at studienævnet holder øje med om pensum bliver over-

holdt. Sidste gang var der opgivet 200 sider, men studenterrepræsentan-

terne oplyste, at der reelt var en forventning om, at de studerende havde 

læst over 600 sider. Nu er der opgivet 450 sider. Studenterrepræsentan-

terne påpegede, at enten skal underviseren opjustere sidetallet, så det pas-

ser, og de studerende dermed vil få mulighed for at forberede et læsetungt 

fag. Alternativt skal pensum skæres til, så det passer med det angivne 

sidetal.  

 

3915: Company Law for Economists 

Faget er et valgfag på 6. semester. Der mangler eksamensoplysninger. 

 

8) Bacheloropgaver 

Bachelor's Project for Economics and Management students 

Studienævnet drøftede den mundtlige eksamen i gruppeopgaver. Der var 

enighed om, at de studerende gives mulighed for at vælge om de vil gå til 

individuel eksamen eller gruppeeksamen. De skal vælge formen ved til-

melding til faget. Der gives karakter efter sidste gruppemedlem har været 

oppe. Eksaminationstiden er 30 minutter for den første og 25 minutter for 

de(n) efterfølgende, da der bruges mindre tid på votering ved gruppeeksa-

men. 

 

Bachelor's Project Public Policy students 

Der er ikke mundtlig eksamen for PolØk’erne. RS ønsker at fastholde 

nogle af elementerne omkring møderækkerne. De studerende skal mødes 

om opgaveudkast før afleveringen. Vejlederen skal også deltage. De stude-

rende får mulighed for at tage opgaven med hjem og forbedre den inden 

endelig aflevering. Møderækkerne skal planlægges som en seminardag 2-3 

uger før vejledning (ca. 10. maj). Deltagelse i seminardagen er en forud-

sætning for deltagelse i eksamen. Fremlæggelsen skal tage ca. 30 minutter 

pr. opgave. Afleveringsfrist for opgaven skal være i starten af juni eller 

slutningen af maj. De studerende behøver ikke maj måned til forsvar, som 
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de studerende på bacheloruddannelsen i økonomi, men der skal tages 

hensyn til at vejleder og censor kan nå bedømmelsesfristen på 4 uger efter 

afleveringsfristen.  

Vedrørende reeksamen, så gælder forudsætningsaktiviteten med delta-

gelse i en seminardag også for reeksamen. Hvis den studerende har dum-

pet projektet, så skal det revideres. Der skal indsættes en kort redegørelse 

for, hvad der er revideret. Hvis der kun er én studerende til reeksamen, så 

må forudsætningsaktiviteten udføres med vejlederen alene.  

 

9) Specialer 

Master's Thesis 

Studienævnet drøftede den mundtlige eksamen i gruppeopgaver. Det blev 

besluttet at følge de samme retningslinjer som ved bachelorprojektet. Der 

var enighed om, at de studerende gives mulighed for at vælge om de vil gå 

til individuel eksamen eller gruppeeksamen. De skal vælge formen ved til-

melding til eksamen. Der gives karakter efter sidste gruppemedlem har 

været oppe. Eksaminationstiden er 55 minutter for den første og 50 mi-

nutter for de(n) efterfølgende, da der bruges mindre tid på votering ved 

gruppeeksamen. 

Fagbeskrivelsen mangler indsættelse af feedback. Der skal være supervi-

sion og feedback on written work. Afsnittet om evaluering skal også ind-

sættes. 

Sproget blev drøftet. De studerende protesterede imod at ændre fagbeskri-

velsens sprog til engelsk, selvom udbudssproget for uddannelsen er en-

gelsk og undervisning og eksamener på uddannelsen derfor bør være på 

engelsk. Det blev drøftet hvorvidt man i så fald kan sende en dispensati-

onsansøgning og få lov til at skrive speciale på dansk, såfremt der er fag-

lige argumenter for at specialet skal være på dansk.  

De studerende ønsker fortsat at have mulighed for at skrive på dansk med 

den begrundelse, at de har haft en berettiget forventning allerede fra de 

blev optaget på uddannelsen, om at de kunne skrive deres speciale på 

dansk.  

Reglerne om sprog i specialer vil blive undersøgt nærmere og punktet vil 

blive taget op til drøftelse i studienævnet igen på et senere tidspunkt. 

 

IMSQE Master's thesis 

Her er de samme rettelser som i Master’s Thesis, bortset fra at det hele ti-

den har været et krav, at specialet på IMSQE skal skrives på engelsk, da 

det er en del af læringsmålene. 

 

Master's Thesis Public Policy 

Der skal være de samme ændringer som for den almindelige Master’s The-

sis. Der skal dog yderligere stilles krav om tværfaglighed, således at pro-

blemstillingen rummer både en økonomisk og en politologisk vinkel. Der 
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skal også være en medvejleder fra Institut for Statskundskab.  

 

10) Topics og project based internships 

 

Følgende topics/project based internships er alle godkendt, da de blev 

behandlet på sidste møde: 

3805: Topics in Economics and Management - 5 ECTS 

4805: Topics in Economics and Management - 5 ECTS 

4810: Topics in Economics and Management - 10 ECTS 

4871: Project-Based Internship - 10 ECTS MSc & MA 

4872: Project-Based Internship - 15 ECTS MSc & MA 

5831: Topics in Economics and Management - 10 ECTS (P) 

6860: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS 

6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management - 10 ECTS (P) 

 

Der var ikke væsentlige ændringer i følgende beskrivelser, så disse blev 

godkendt uden kommentarer: 

Project-Based Internship for Public Policy – 10 ECTS 

Project-Based Internship for Public Policy – 20 ECTS 

 

 

5. Godkendelse af fagklynger 

Det fremsendte forslag blev godkendt. 

 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

IMSQE’s antalsbegrænsning på 20 studerende fjernes, så der i stedet fremadret-

tet kan være løbende optag. Karakterkravet hæves i stedet fra 8,5 til 9,5. Det sva-

rer til de 25 % med de højeste karakterer og passer med den udvikling der er 

blandt de studerende, som får højere karakterer end de har gjort tidligere. BSR vil 

undersøge med Optagelse, AU Uddannelse, om det er noget der skal varsles.  

 

7. Eventuelt 

BSR sagde tak til de studentermedhjælpere der var med til lørdagens dimission 

og roste dem for et godt arrangement. 

 

8. Næste møde 

7. oktober 2019, klokken 9.30-12.00 


