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Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 2 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 23. januar 2019 blev skriftligt 

godkendt den 8. februar 2019 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Evalueringer 

1) Retningslinjer i forbindelse med opfølgning af evalueringer 

Bilag 3.1 Opfølgning på kursusevalueringer oecon 

Bilag 3.1.a Procedure for opfølgning på undervisningseva-

luering på Politik og økonomi 

2) Aggregerede rapporter 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

Bilag 3.2 E2018-Økonomi Aggregeret Rapport til SN 

4. Ændring af studieordninger 

1) Kandidatuddannelsen 

Bilag 4.1 Ændringsforslag til Studieordning for cand.oecon. 

2) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

i. Status på oprettelse af linje med specialisering i poli-

tologi med retskrav til Kandidatuddannelsen i Stats-

kundskab 

5. Generel information v/studienævnsformanden 

6. Eventuelt 

7. Næste møde – onsdag den 27. marts 2019 
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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) 

Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 

Christina Munkholm Andersen (CMA) 

 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 

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

 
Afbud:  
Ingen 
 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referater fra studienævnsmøder den 23. januar 2019 blev skriftligt 

godkendt den 8. februar 2019. 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteredes bag lukkede døre 

3. Evalueringer 

1) Retningslinjer i forbindelse med opfølgning af evalueringer 

i. Oecon 

Det er op til institutterne at anvende evalueringspro-

cedurer efter eget valg. Disse procedurer skal medde-

les til studienævnene og dekanen. Det er et krav, som 

følger af akkrediteringerne.  

Der er 3 farvekoder/indikatorer, grøn, gul og rød, i 

forhold til de enkelte spørgsmål i undervisningseva-

lueringerne. Opfølgningen på evalueringen afhænger 

af indikatorværdien for det samlede udbytte af un-

dervisningen. Hvis farven er grøn, betragtes faget 

som velgennemført og der vil ikke ske en opfølgning 
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på disse fag. Hvis farven er gul, vil studielederen kon-

takte underviseren/underviserne og tale om, hvilke 

tiltag der eventuelt kan foretages for at forbedre faget 

til næste udbud. Faget bliver herefter sat på en obser-

vationsliste, så der bliver holdt øje med, om der sker 

forbedringer til næste udbud. Såfremt faget har stået 

på listen i 3 år, vil faget blive behandlet, som hvis far-

ven efter evalueringen havde været rød. Hvis udfaldet 

af evalueringen er rød, så skal underviseren aflevere 

en skriftlig redegørelse for de punkter, der efter eva-

lueringen ikke fungerede så godt. Herefter beslutter 

studielederen i samarbejde med institutlederen og 

underviseren, hvad der fremover skal ske. 

I studienævnet behandles aggregerede rapporter. Det 

vil sige en overordnet rapport, der viser de samlede 

indikatorer på spørgsmålene i de enkelte kurser. Stu-

dielederne har adgang til mere information end stu-

dienævnet i kraft af selve resultatet af evalueringen.  

Ved denne evalueringsperiode er der kommet nye 

grænser for indikatorer (værdierne for om udfaldet af 

et fag bliver grønt, gult eller rødt). De nye grænsevær-

dier er en AU-beslutning, som medfører, at der er 

fælles udbyttemål til vurdering af undervisning på 

hele AU.  

BSR har et ønske om at kunne se de oecon-studeren-

des evalueringer af forhåndsgodkendte fag fra 

HA/merc., såfremt der er en større andel af oecon’er 

på faget, men det er ikke nødvendigt for alle for-

håndsgodkendte fag. For efterårsfagene har BSR bedt 

om at få de oecon-studerendes evaluering af faget In-

vestments and Corporate Finance, som er udbudt af 

Studienævnet for Erhvervsøkonomi til HA-uddannel-

sen. 

 

ii. Politik og Økonomi 

Der er også udarbejdet en procedure for Politik og 

Økonomi. Den mangler endnu en godkendelse af in-

stitutlederne. Proceduren er primært den samme 

som for Økonomi, men der er enkelte tilføjelser. De 

fag, som udbydes af Studienævn for Økonomi kun til 

studerende på Bacheloruddannelsen i Politik og Øko-

nomi, eller som er samlæst med oecon-uddannel-
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serne, følger ovenstående procedure for oecon-ud-

dannelserne. For fag, som samlæses med Bachelor-

uddannelsen i Statskundskab, skal underviseren afle-

vere en skriftlig redegørelse for evalueringerne. Om-

fanget skal være en halv til en hel side pr. underviser. 

Herefter er proceduren vedrørende farveinddelin-

gerne den samme som ovenstående på Økonomi. RS 

beslutter herefter i samarbejde med studielederen for 

Statskundskab og Institutlederen på Institut for 

Statskundskab, hvilke tiltag der foretages i det kon-

krete tilfælde.  

Proceduren betragtes som godkendt af Studienævn 

for Økonomi efter dette møde. Hvis der er kommen-

tarer modtages disse sammen med kommentarer til 

referatet.  

Der er et hængeparti angående evalueringen af faget 

Offentlig Politik, da der ikke har været den korrekte 

opdeling af evalueringsresultatet. Det foreligger for-

håbentlig ved næste studienævnsmøde. 

2) Aggregerede rapporter 

Punktet diskuteredes bag lukkede døre 

Faget 3620 Econometrics I: Faget er gået i gul. Eksamensfor-

men har været ændret fra mundtlig til skriftlig i dette fagud-

bud. Undervisningen har virket som om den har været mål-

rettet mod en mundtlig eksamen. Der har været asymmetri i 

koordineringen af forelæsninger og øvelser. Der har ligeledes 

været forskelle på instruktorundervisningen. Der har været 

en del udfordringer med den ændrede eksamensform ved 

selve eksamen.  

I forhold til næste fagudbud er der en ændring af bemandin-

gen på faget, hvilket forhåbentlig kan afhjælpe udfordrin-

gerne vedrørende undervisningen. Fagbeskrivelsen ændres. 

Antallet af øvelsessæt sættes ned. Nye undervisere er godt 

klar over udfordringerne med at få øvelserne til at passe med 

forelæsningerne. AK oplyste, at det er en mulighed at for-

skyde øvelsestimerne, så man bedre kan få det til at passe. 

 

Det bemærkedes, at svarprocenten på 1605 er relativt lav, 

men udbyttet er gået i grøn. Der skal være mere fokus på, at 

få en højere svarprocent ved evalueringerne i faget. 

 

4105: Theories of the Firm. Faget er gået i gul. Der er få stu-

derende, som er meget begejstrede for faget. Underviserens 
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største bekymring er, om der bliver ved med at være stude-

rende nok til faget. 

 

4325: Accounting for Decision and Control: Faget er gået i 

gult. Faget står allerede på observationslisten fra sidste år. 

Ved sidste undervisningsevaluering kom det frem, at de stu-

derende ofte mangler noget struktur. Hele vejen er der tegn 

på ting, som er problematiske. Der skal gøres mere i år. BSR 

tager en snak og involverer en sektionsleder. BSR behøver 

ikke redegørelse, da indikatoren ikke er rød, men da det er 

anden gang evalueringen ikke er så god, så skal der gøres no-

get. 

 

4394: Financial Econometrics: Faget er gået i gult. Det er 

meget forskelligt hvad de studerende mener. Indikatoren er 

på 3,6, så det er ikke så alvorligt. BSR kan ikke umiddelbart 

gennemskue, hvad der kan gøres. MBJ tilføjede, at med de 

retningslinjerne for anbefalede forudsætninger for at tage 

fag, kan det være uklart at det anbefales, at det studerende i 

forvejen har programmeringskurset. Enkelte studerende kan 

have udtrykt utilfredshed over, at de så måske har fået un-

dervisning i noget de vidste i forvejen. Dette bør tydeliggøres 

i fagbeskrivelsen ved næste fagudbud. 

 

4645: Machine Learning: Faget er helt nyt. Der har været en 

del begyndervanskeligheder i form af manglende struktur og 

en overvældende interesse fra de studerende. Der skulle fin-

des en undervisningsstruktur, som passer til den type fag, 

Det bliver rettet op til næste udbud. 

 

5418: Health Economics. De studerende oplevede mang-

lende engagement for faget fra begge undervisere. Det vir-

kede som om, at der blev læst op fra andre underviseres præ-

sentationer. BSR oplyste, at der har været en uheldig påsæt-

ning af undervisere i et ret specifikt fag. Der påsættes en an-

den bemanding næste gang faget udbydes. Selve faget er 

godt og har en god tilslutning af studerende. 

 

Svarprocenten er samlet set 53 %. På Bacheloruddannelsen i 

Økonomi er den på 55 %, på Kandidatuddannelsen i Øko-

nomi er den på 50 %. Der er en højere svarprocent end der 

tidligere har været. Den tidligere næstformand i studienæv-

net har gjort en stor indsats, for at få de studerende til at 
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svare på evalueringerne ved at møde op på bacheloruddan-

nelsen og på de store hold på kandidaten og bede de stude-

rende om at evaluere. Studienævnet er tilfredse med stignin-

gen i svarprocenterne. 

På Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi er svarprocen-

ten 61 %. Der er som regel altid højere svarprocent vedrø-

rende Statskundskabsfag.  

 

4. Ændring af studieordninger 

1) Kandidatuddannelsen 

Et nyt udkast til sammensætningen af Studieordning for 

Kandidatuddannelsen i Økonomi blev fremlagt for Studie-

nævnet. Den primære problematik drejer sig om hvordan i 

skemaet Topics skal placeres. Studienævnet udarbejdede et 

nyt udkast. Udkastet skal tjekkes i SNUK og herefter godken-

des af prodekan for uddannelse. De primære ændringer i for-

hold til studieordningen fra 2017 er: 

i. Uden specialisering: 

1. Topics og Internships indgik tidligere i kate-

gorien Basicfag. Da der kun var krav om mini-

mum 20 ECTS Basicfag, kunne kategorien be-

stås uden egentlig at have haft fag fra det re-

elle udbud af Basicfag ved Studienævn for 

Økonomi.  

2. Gruppen af basicfag udvides nu, så der frem-

over er krav om minimum 30 ECTS frem for 

de nuværende 20 ECTS 

3. Topics begrænses til maksimalt 25 ECTS på 

følgende måde: 

a. Topics på 10 ECTS kan tages som Ba-

sic-fag (Basicfag udvides derfor til min 

30 ECTS) 

b. Topics på 5 ECTS kan kun tages i mo-

bilitetsvinduet 

c. P-Topic på 10 ECTS kan tages i grup-

pen projektfag 

4. Der udbydes fra foråret 2019 kun følgende 

Topics: 
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a. 4805: Topics in Economics and Man-

agement – 5 ECTS 

b. 4810: Topics in Economics and Man-

agement – 10 ECTS 

c. 5831: Topics in Economics and Man-

agement – 10 ECTS (P) 

d. 6860: Advanced Topics in Quantative 

Economics – 10 ECTS. Kun for 

IMSQE. 

e. 6871: Topics in Pre-PhD Economics 

and Management – 10 ECTS (P). Kun 

for Præ-PhD. Obligatorisk for Præ-

PhD 

5. Project based Internships tages ud af Basic-

faggruppen, så de fremover kun kan tages i 

mobilitetsvinduet.  

a. Der udbydes kun to Project based In-

ternships: 

i. 4871: Project-based Internship 

– 10 ECTS MSc & MA 

ii. 4872: Project-based Internship 

– 15 ECTS MSc & MA 

6. Begrænsningen på Project Based Internships 

er på maksimalt 15 ECTS, så den studerende 

kun kan tilmelde sig ét. 

7. Projektfag får sin egen gruppe og der skelnes 

ikke mere mellem nationaløkonomiske og 

driftsøkonomiske projektfag. 

a. På 2017-ordningen indgik det i grup-

pen high/adv- fag, men den får nu sin 

helt egen gruppe. Opdelingen af P-fag 

i nationaløkonomi og driftsøkonomi 

sløjfes. 

ii. Nationaløkonomi og driftsøkonomi 

1. Topics, Project based Internships og Projekt-

fag tages ud af både niveauinddelingen (ba-

sic/high/advanced), og de opdeles heller ikke 

i faggrupper (drift- og nationaløkonomi). 
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2. Fagene opdeles i niveauer (Basic, High og Ad-

vanced) inden for de enkelte faggrupper hen-

holdsvis driftsøkonomi og nationaløkonomi.  

a. Der indføres krav om minimum 30 

ECTS fag på basic-niveau inden for 

faggruppen 

b. Der indføres krav om minimum 20 

ECTS fag på high/advanced-niveau in-

den for faggruppen 

iii. Politik og Økonomi: 

1. Det præciseres, at økonomifag kun omfatter 

fagområderne mikro, makro, økonometri og 

public policy. Øvrige fag vurderes ved fagud-

bud på samme måde som statskundskabsfag. 

Fagene offentliggøres på studieportalen efter 

hvert fagudbud. AK gjorde opmærksom på, at 

der ved fagudbuddet bør tages hensyn til, om 

de studerende har mulighed for progression i 

fagene. 

2. Det præciseres, at statskundskabsfag omfatter 

fagområderne politisk adfærd og holdnings-

dannelse, politiske institutioner og offentlig 

politik, offentlig forvaltning. 

3. Topics begrænses til maksimalt 10 ECTS 

4. Specialiseringen får sine egne beskrivelser af 

Project Based Internships og der bliver mulig-

hed for at tage et på 10 ECTS eller et på 20 

ECTS. 

5. Der kommer et nyt obligatorisk fag, 4428: Po-

litics and Economics of the EU, som skal er-

statte 4615: Microeconometrics.  

 

iv. IMSQE og Præ-PhD: 

Der foretages nogle tekniske justeringer, som forbed-

rer den tekniske understøttelse af linjerne fremover. 

 

2) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
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i. Status på oprettelse af linje med specialisering i poli-

tologi med retskrav til Kandidatuddannelsen i Stats-

kundskab. 

Den tekniske løsning er fundet, men der arbejdes på, 

hvordan det rent praktisk kan udføres.  

5. Generel information v/studienævnsformanden 

Vedrørende forårets udbud af faget 2465: Marketing and Strategy. 

Der byttes rundt på rækkefølgen af de to dele og bemandingen æn-

dres. Der kommer en forelæser, som er ekstern lektor på MGMT. 

6. Eventuelt 

De studerende oplyste, at der har været problemer ved eksamen i 

1605: Principles of Mathematics and Statistics. De studerende har 

ikke fået udleveret de lommeregnere, som de skulle have. De måtte 

selv oplyse eksamenstilsynet om, at de havde krav på lommereg-

nerne. Der var desuden forskel på, hvor hurtigt de tilsynshavende 

reagerede i lokalerne. SN oplyste, at instituttet havde oplyst eksa-

menstilsynet om lommeregnere efter sædvanlig procedure inden ek-

samen. Problemerne optrådte både ved ordinær eksamen og igen 

ved reeksamen.  

 

De studerende henstillede til at få bilag til studienævnsmøder op en 

uge før mødet. MLT oplyste, at det tilstræbes, at bilag lægges op 

samtidig med dagsordenen. Ved dette møde var det desværre ikke 

muligt på grund af ferie. 

7. Næste møde – onsdag den 27. marts 2019 

 


