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Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 6 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Procedurer ved omprøver ved skriftlige opgaver (projektfag, topics, 

BA-opgaver og specialer) 

Bilag 4: Bilag om procedurer ved skriftlige opgaver 

4. Uddannelseszoom og Studiemiljøundersøgelsen 

Bilag 3.1: Sagsfremstilling fra BSS Studier om Uddannelseszoom 

og Studiemiljøundersøgelsen 

Bilag 3.2: Uddannelseszoom 2018 & 2016 for Aarhus BSS (stude-

rende) (Excel-mappe) 

Bilag 3.3: Uddannelseszoom 2018 & 2016 for Aarhus BSS (dimit-

tender) (Excel-mappe) 

Bilag 3.4: Studiemiljøundersøgelsen Aarhus BSS 2017 

5. Godkendelse af fagbeskrivelse 4247: International Management – 

august 2019 pga. flere studerende end deltagerbegrænsningen 

Bilag: Fagbeskrivelse for 4247: International Management 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Orienteringspunkt: 

Bilag 5: Referat af møde i Aftagerpanelet for Politik og 

Økonomi 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

Der vil blive udsendt en Doodle vedrørende alle møderne i efteråret 

umiddelbart efter, at skemaerne er fastlagt den 1. juli. 
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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: 

Rikke Clausen (RC) 

Esben Clausen (EC) 

Christina Munkholm Andersen (CMA) 

 

Observatører:  

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

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

Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 
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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referatet blev skriftligt godkendt den 18. juni 2019. Punkt 4 fra den 

oprindelige dagsorden rykkes frem til punkt 3, og punkt 5 tilføjes i 

henhold til mail af 17. juni 2019. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteredes bag lukkede døre 

3. Procedurer ved omprøver ved skriftlige opgaver (projekt-

fag, topics, BA-opgaver og specialer) 

På oecon-uddannelserne er der nogle ret komplicerede regler for 

procedurerne vedrørende omprøver ved skriftlige opgaver. Der skal 

ske ændringer; i hvert fald vedrørende ændret problemformulering 

for specialer, for at imødegå uddannelsesbekendtgørelsens regler 

herom (§ 22, stk. 8). På nuværende tidspunkt er der ikke nogen må-

der at kontrollere, hvor vidt de studerende rent faktisk ændrer i pro-

blemformuleringerne. Der er en meget kompliceret beskrivelse af 

reglerne vedrørende P-fag, som studienævnet ønsker at forenkle, da 

der kommer mange spørgsmål om disse regler. 

Udgangspunktet er, at der er tale om et skriftlig arbejde, som skal 

afleveres til en frist. Derfor bør det undgås, at de studerende, som 

ikke afleverer, bare ender med at få længere tid til samme projekt.  

 

P-fag (inkl. Topics P):  

På nuværende tidspunkt skelnes der i reglerne mellem om den stu-

derende har afleveret opgaven, eller om den studerende ikke har af-

leveret opgaven. Hvis den studerende har afleveret den skriftlige op-

gave og ikke har bestået ved den mundtlige prøve, så har den stude-

rende hidtil fået mulighed for at revidere opgaven. Hvis den stude-

rende ikke har afleveret, så fremgår det på nuværende tidspunkt 

ikke tydeligt, om den studerende må revidere sit projekt eller ej. Det 

samme gælder i tilfælde, hvor en studerende har afleveret projektet, 

men ikke er mødt op til eksamen. Studienævnet har ikke mulighed 

for at kontrollere, om de studerende rent faktisk følger de nugæl-

dende regler. 

Studienævnet diskuterede, hvad der fremover skal være gældende. 

MBJ gjorde gældende, at det ikke burde være nødvendigt, at stille de 

studerende anderledes ved de her fag end ved øvrige ordinære eksa-

mener. AK påpegede, at skelnen mellem dumpet og ikke afleveret 

åbner for komplicerede regler. BSR foreslog en ensretning, således 

at i alle tilfælde hvor en studerende går til en omprøve, så skal den 

studerende kort redegøre for ændringer i den skriftlige opgave. 
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Herefter blev der stillet spørgsmål til, hvis de studerende skriver op-

gaven i en gruppe, og en af de studerende herefter ikke møder op til 

det mundtlige forsvar. Der er ikke krav til, at anføre hvem der har 

særligt ansvar for de enkelte dele af opgaven i de tilfælde, hvor der 

er et efterfølgende mundtligt forsvar. 

 

Studienævnet besluttede, at reglerne fremover bliver således:  

Når en studerende har afleveret og ikke går op til det mundtlige for-

svar, så gives karakteres -3, og man benytter herefter samme regler, 

som hvis man har fået 00 eller -3 ved det mundtlige forsvar.  

Alle studerende, som skal til omprøve, får lov til at revidere deres 

projekt, men kan på egen risiko vælge at beholde det allerede afleve-

rede projekt. Hvis en studerende vælger at revidere det afleverede 

projekt, så skal den studerende redegøre for, hvilke dele af opgaven, 

der er reviderede. Det kan gøres ved at skrive en side med en rede-

gørelse af ændringer i forhold til oprindeligt projekt. Samme regler 

gælder for studerende, der har afleveret et gruppeprojekt. De be-

stemmer selv om de vil op i gruppens projekt eller ændre dele af 

projektet inden omprøven. Ændres projektet, skal der redegøres for 

ændringerne, som hvis den studerende havde afleveret opgaven in-

dividuelt. Studerende, der ikke har afleveret et projekt, skal til om-

prøven aflevere en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvor-

dan projektet er ændret i forhold til det projekt, der var tiltænkt af-

levering til den ordinære termin. 

 

I tilfælde hvor en studerende bliver syg, eller der foreligger usæd-

vanlige forhold, f.eks. at data ikke kommer før efter lang tid, kan den 

studerende søge dispensation fra reglerne.  

 

I projektfag hænger prøven sammen med et undervisningsforløb. 

Såfremt en studerende vælger at tage en omprøve ved at deltage i et 

nyt undervisningsforløb, vil det ske efter samme regler som til det 

første forsøg, dvs. den studerende skal ikke redegøre for, hvordan 

projektet afviger fra tidligere afleverede projekter i samme fag. 

 

Topics: 

For Topics (P) gælder samme retningslinjer som for øvrige P-fag. 

For almindelige Topics vil den studerende altid have mulighed for at 

aflevere en revideret opgave, hvis den ordinære ikke er bestået. 

  

Bachelorprojekter:  

På sidste studienævnsmøde blev der talt en del om, at de nuværende 

opponeringsforløb ikke forløber efter hensigten. Studienævnet har 
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en forhåbning om, at det ændres til mundtligt forsvar ved næste fag-

udbud. Udgangspunktet for tidsforbruget ved det mundlige forsvar 

er 30 minutter pr. person. På næste studienævnsmøde, hvor kursus-

beskrivelsen for bachelorprojekter diskuteres, vil studienævnet dis-

kutere, hvordan det skal forholde sig ved grupper. På HA varer den 

undtlige fremlæggelse 45 minutter ved individuelt forsvar og 60 mi-

nutter for grupper. Studienævnet ønsker ikke en individuel fremlæg-

gelse på mere end 30 minutter. Hvis de studerende ikke afleverer 

bachelorprojektet, hvis de dumper eller udebliver fra det mundtlige 

forsvar, så gælder de samme regler som ved P-fag. 

 

Bachelorprojekt på Politik og Økonomi:  

På Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi kan de studerende 

vælge mellem at skrive deres bachelorprojekt i et oecon.-forløb eller 

statskundskabsforløb. På Statskundskab bruger de ikke mundtlige 

forsvar og det har Studienævn for Økonomi heller ikke kompetence 

til at beslutte at de skal.  

 

Specialer:  

Der er pt. ca. 25 % af de studerende, der ikke afleverer specialet til 

tiden. Reglerne herfor kommer til at ligne reglerne for de øvrige ud-

skriftlige opgaver bortset fra, at ved omprøven i specialet skal pro-

blemformuleringen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 8, 

revideres. Der skal afleveres en kort redegørelse på maksimalt én 

side om, hvordan problemformuleringen er ændret, 

4. Uddannelseszoom og Studiemiljøundersøgelsen 

Uddannelseszoom er en undersøgelse, som er blevet sat i værk af 

Ministeriet i 2016 og 2018. Der er overvejelser om at udskifte Stu-

diemiljøundersøgelsen med Uddannelseszoom. Studienævnet er ble-

vet bedt om at se på data fra undersøgelsen og melde tilbage til de-

kanatet til brug for møde i Udvalget for Uddannelse tirsdag den 25. 

juni 2019. 

 

Det er forvirrende, at farveangivelserne skifter fra figur til figur. 

Hvis de farvede figurer skal give et hurtigt overblik over resulta-

terne, er det vigtigt, at samme farve bruges til de mest positive svar i 

alle spørgsmål (nogle gange er ”meget enig” blå, andre gange er den 

orange).  Det gør det svært at sammenligne data. 

 

Når studienævnet ser nærmere på tallene, så ser det ud som om, at 

der overordnet er tilfredshed med kvaliteten af uddannelsen. Time-

tallene på uddannelserne ser fine ud.  

Det sociale på uddannelsen ser også fint ud. 
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Der er dog nogle markører på stress og trivsel, som det er værd at 

bemærke. Der er 10 %, der har markeret, at de ofte er ensomme og 

4,3 % der altid ensomme på oecon. Tallene er lidt bedre for 

PolØk’erne. Umiddelbart ser det ud som om, at stress-udfordringen 

er forbedret. Stress-symptomer i eksamensperioden forekommer i 

vid udstrækning på studierne på BSS, og er ikke af større omfang på 

oecon og PolØk end på andre uddannelser. RS gjorde opmærksom 

på, at de studerende her har svaret på, at de havde stærke stress-

symptomer. Han spurgte ind til, om det er defineret, hvad der er 

stærke stresssymptomer. BSR var ikke sikker på, hvad der ligger i 

det spørgsmål, og om de studerende er blevet spurgt inde til speci-

fikke stress-symptomer. Han uddybede, at det er vigtigt, at være helt 

opmærksom på, hvad der er omfattet af definitionen. Stress er et ge-

nerelt problem. Studienævn for Økonomi er ikke alene om at have 

studerende, der føler sig stressede. Det er et generelt problem på 

hele universitetet. 

 

Underviserne er ifølge tallene ikke helt så gode til at formidle, som 

til at være faglige. BSR havde forventet bedre tal vedrørende feed-

back på kandidatuddannelsen, mens det var forventet, at de stude-

rende ønskede mere feedback på bacheloruddannelserne. 

Studenterrepræsentanterne påpegede, at de studerende ikke føler de 

får løbende feedback. De studerende sammenligner feedback, med 

det de har oplevet i gymnasiet. Følelsen af manglende feedback er 

mere udbredt på oecon. end den er på Statskundskab. RS forklarede 

dette med, at statskundskabsfag er bygget op af seminarer, hvor der 

ikke er mere end 20-25 studerende. Ved opgaver er der vejlednings-

forløb, så de studerende har måske mere adgang til deres undervi-

sere. 

 

Konklusionen på undersøgelsen er, at det primært er eksamens-

stress og feedback, der er de store udfordringer vedrørende uddan-

nelserne under Studienævn for Økonomi. 

 

Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at det er mere væsentligt 

at få gjort noget ved stress, end det er at gøre noget ved feedback. 

RC spurgte ind til om det forløb vedrørende studieliv, som har været 

på Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi kunne udbredes til 

oecon. også. Hun bemærkede, at manglende feedback kan de stude-

rende bedre leve med. RS forklarede om konceptet, som handler om 

studieliv. Forløbet er skemalagt. Alle studerende mødte op med 

undtagelse af én læsegruppe. Der har efterfølgende kun været talt 

positivt om forløbet. RC gav udtryk for, at forløbet også gerne samti-

digt kunne fange op på problemer vedrørende de studerende, som 
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ikke er i læsegruppe. RS oplyste endvidere, at samtalerne blev lagt 

ind i skemaet, hvor der var huller. Der var 4 facilitatorer til en år-

gang på ca. 60 studerende. RS anbefalede at starte forløbet efter ef-

terårsferien. Han har møde i næste uge med studievejledningen, 

som skal køre kursus for facilitatorer. Han håber på aftale med stu-

dievejledningen på torsdag, og han vil forhøre sig om muligheden 

for at få oecon.’erne med. 

 

Vedrørende dimittendundersøgelsen:  

Alle adspurgte oecon-dimittender var i job. Undersøgelsen viser, at 

langt de fleste (ca. 65 %) får job på et almindeligt jobopslag. De jobs 

de fleste dimittender får, har en udpræget grad af fleksibilitet. Der er 

en lille reduktion i timeforbrug i forhold til hvad de studerende bru-

ger af tid på studiet. 

Størstedelen af dimittenderne mener, at studiet har rustet dem til 

deres job. Oecon.’er vælger meget bredt i jobs efterfølgende. RS op-

lyste, at det samme gælder for Statskundskab. Begge uddannelser 

kan betegnes som generalistuddannelser. Det kan være svært at ru-

ste de studerende til alt. 

 

Studienævnet mener, at undersøgelsen mangler elementer omkring 

fysisk og psykisk studiemiljø. Den rummer slet ikke noget omkring 

det fysiske. Studienævnet diskuterede herefter, om der er brug for 

spørgsmål om det fysiske studiemiljø. RS påpegede, at man skal 

overveje mængden af spørgsmål, for at sikre sig, at alle spørgsmål 

bliver bevaret. Studenterrepræsentanterne oplyste, at de ikke me-

ner, at der alligevel bliver gjort noget ved det fysiske miljø, så derfor 

er det ikke nødvendigt at spørge ind til det.  

 

Studenterrepræsentanterne kan ikke huske, at de har svaret på ud-

dannelseszoom, så studienævnet kan ikke bidrage med konkrete er-

faringer. Studenterrepræsentanterne oplyste, at de generelt svarer 

på undersøgelser, når de kommer. De tjekker deres AU-mail hver 

dag. 

5. Godkendelse af fagbeskrivelse 4247: International Mana-

gement – august 2019 pga. flere studerende end deltager-

begrænsningen 

Der er 46 studerende som har tilmeldt sig faget, som har en delta-

gerbegrænsning på 30. Eksamen består af aflevering af en synopsis 

og en efterfølgende mundtlig eksamen. De studerende skal i stedet 

for at aflevere individuelt aflevere i grupper af 2, for at underviseren 

kan nå at vejlede alle studerende. RS gav udtryk for, at det er bedre 
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at ændre faget, end at der var 16, der ikke kunne få faget. Studie-

nævnet godkendt ændringen af fagbeskrivelsen. 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Eksamen i 2605: Statistics er blevet annulleret i henhold til 

Eksamensbekendtgørelsens § 21 stk. 2 om fejl eller mangler 

ved en prøve. 2 af opgaverne i opgavesættet var identiske 

med opgaver, som også blev stillet i et eksamenssæt i 2012. 

Vejledende besvarelser til ca. 60 % af opgaven kunne findes i 

opgavebanker, og var ligeledes lagt på BB til undervisnings-

hold på forrige semester. Det er ikke muligt at konstatere, 

hvilke af de studerende, der har været i besiddelse af rette-

vejledningen til eksamen. Hvis besvarelserne var blevet be-

dømt, ville de studerende kunne have bestået alene ved at 

have besvaret den del af opgaven, som bestod af de ca. 60 %. 

Prodekanen for undervisning blev informeret, og eksamen 

blev herefter annulleret. En ny eksamen er allerede afholdt 

den 12. juni. De studerende har fået mulighed for at vente 

med at gå til en ny eksamen til august. Det er der 8 stude-

rende, der har valgt at gøre. 

Underviseren har afholdt feedbackmøder med gennemgang 

af eksamensopgaven fra den annullerede eksamen. 

Der er ca. 30 studerende, der har klaget over afgørelsen. Kla-

gerne er alle blevet afvist.  

Eksamensopgaverne kvalitetssikres ved et system, hvor en 

kollega til opgavestilleren kontrollerer opgaven. Der findes 

ikke en database over tidligere opgaver på instituttet. Under-

viseren er nu klar over, at de studerende har adgang til tidli-

gere opgaver. Visse opgaver kan ikke nytænkes. Alternativet 

er at begrænse, hvad de studerende må tage med af hjælpe-

midler. Der kan eventuelt udleveres et appendiks med form-

ler og lignende til eksamensopgaven. De studerende skal 

ikke kunne huske det hele, så muligheden for hjælpemidler 

bør ikke fjernes helt. Hvis der er nogen, der har forslag til en 

anden løsning modtages det gerne, og studienævnet vil rigtig 

gerne udbrede en eventuel løsning. 

2) Der er møde med Aftagerpanelet for Økonomi (oecon) den 

16. august. EC og VJUD vil gerne deltage som studenterre-

præsentanter. BSR opfordrede alle studienævnsmedlem-

merne til at komme med emner til mødet. 

3) Referat af møde i Aftagerpanelet for Politik og Økonomi blev 

fremlagt. Der var ikke nogen kommentarer. 
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7. Eventuelt 

RC tager til Sydkorea i efteråret. CMA overtager næstformandspo-

sten. Suppleant, Nicolas Seidenschnur, overtager den ledige plads i 

studienævnet. Kasper Selmar Pedersen kommer sandsynligvis også 

med til nogle møder i efteråret som observatør. 

8. Næste møde 

Der udsendes en Doodle vedrørende mødet i august umiddelbart ef-

ter dette møde. 

 

Der vil blive udsendt en Doodle vedrørende resten af møderne i ef-

teråret umiddelbart efter, at skemaerne er fastlagt den 1. juli. Heref-

ter fastlægges efterårets møderække. 

 


