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Referat 

Møde nr. 1 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 6. december 2018 blev skriftligt 

godkendt den 21. december 2018 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Ændring af delegationsskrivelse 

Bilag 3.1: Sagsfremstilling delegationer 

1) Vedrørende særlige prøvevilkår i forbindelse med dysleksi 

2) Gruppespecialer 

3) Skift af linjebetegnelse 

4. Ændring af datoer for reeksamen i bachelorprojektet 

Bilag 4.1: Sagsfremstilling vedr. ændring af datoer for reeksamen 

5. Ændring af studieordning 

1) Kandidatuddannelsen 

Bilag 5.1: Studieordning 2019 med ændringsforslag og 

kommentarer for cand.oecon 

2) Bacheloruddannelsen i Økonomi 

Bilag 5.2: Studieordning 2017 med ændringsforslag og 

kommentarer for BA Oecon  

3) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

Bilag 5.3: Studieordning 2018 med ændringsforslag og 

kommentarer for BA PolØk 
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i. Oprettelse af ny studieordning med retskrav til kan-

didatuddannelsen i Statskundskab 

 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Demografisk rapport og GPA Ratings 

Bilag 6.a: GPA Report 2018 

2) Frafaldsanalyse pba. årgangsstatistik på Politik og Økonomi – 

Rune 

Bilag 6.b: Frafald på politik og økonomi 

3) Eksamen i Econometrics I 

4) Fastholdelse på Økonomi 

Bilag 6.d: Fastholdelse Økonomi 

5) Fastholdelse på Politik og Økonomi - Rune 

Bilag 6.e: Fastholdelse Politik og Økonomi 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Tilstede: 

VIP-medlemmer: 

Professor, studieleder og studienævnsformand Bo Sandemann Rasmussen,  

Institut for Økonomi (BSR) 
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Professor Alexander Koch, Institut for Økonomi (AK) 

Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 

 

Studerende: 

Kasper Selmar Pedersen, næstformand (KSP) 

Christina Munkholm Andersen (CMA) 

Simon Ravnsbæk Bruun (SRB) 

Rikke Clausen (RC) 

Esben Clausen (EC) 

Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 

 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 

Renée Højgaard Troelsgaard, Uddannelsessupporter, BSS Studier (RHT) 

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 6. december 2018 blev skriftligt 

godkendt den 21. december 2018. 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet behandledes bag lukkede døre 

3. Ændring af delegationsskrivelse 

1) Særlige prøvevilkår i forbindelse med dysleksi 

Der blev vedtaget en sproglig rettelse i teksten: ”Undtaget 

herfra er hjemmeprøver i op til 3 dages varighed” rettes til 

”af” op til 3 dages varighed. 

Den indstillede praksis blev delegeret til BSS Studier 

2) Gruppespecialer 

Sagsfremstillingen fra BSS Studier blev fremlagt og diskute-

ret. Studienævnet ønsker herefter at begrænse gruppespecia-

ler således, at man kun kan skrive gruppespeciale, hvis man 

allerede har et p-fag, der er skrevet individuelt. Dette gælder 

særligt tilfælde, hvor specialet ikke er den sidste aktivitet i 

uddannelsen. Årsagen er, at det ikke er muligt, at kontrollere 

hvorvidt p-faget skrives individuelt eller i gruppe. Praksis er, 

at studerende på nuværende tidspunkt skal søge om, at 

skrive gruppespeciale. I forbindelse med ansøgningen kon-

trolleres det, om den studerende har skrevet p-faget indivi-

duelt, hvilket er en betingelse for at få tilladelse til at skrive 

gruppespeciale. 

Studienævnet besluttede, at præciseringen også skal fremgå 

af den reviderede studieordning.  

Den indstillede praksis blev delegeret til BSS Studier med 

ovenstående tilføjelse. 

i. Gruppespecialer på tværs af uddannelser. 

Studienævnet ønsker ikke, at der skal være mulighed 

for at skrive gruppespecialer på tværs af uddannelser. 

Årsagen til dette er, at der er forskellige fagbeskrivel-

ser for specialerne på de forskellige studier. De stude-

rende har dermed ikke har mulighed for, at opfylde 

deres fagbeskrivelser på deres respektive studier, da 

profilerne og læringsmålene for to forskellige uddan-

nelser er forskellige.  

Der kan desuden være en del vanskeligheder af admi-
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nistrativ og ressourcemæssig karakter, som f.eks. for-

skellige afleveringsfrister på studierne og problemer 

med, at man ikke nødvendigvis kan bruge den samme 

censor for de to studerende, da der er forskellige cen-

sorkorps knyttet til de forskellige uddannelser.  

Der gives derfor ikke dispensation til gruppespecialer 

på tværs af uddannelser. 

Den indstillede praksis blev delegeret til BSS Studier. 

3) Skift af linjebetegnelse/specialisering 

I forbindelse med drøftelse af punktet, blev der spurgt ind til 

proceduren, hvis en studerende vil skifte linje til IMSQE, 

selvom den studerende ikke oprindeligt er optaget på linjen.  

BSR oplyste, at grænsen for optagelse af studerende på linjen 

er der, fordi der tidligere blev givet en højere STÅ-takst for 

studieaktiviteter på IMSQE-linjen. Det er sjældent alle plad-

serne bliver opfyldt. Hvis en studerende ønsker at flytte over 

på linjen, kan det godt lade sig gøre, såfremt betingelserne 

for at blive optaget er opfyldt, og de fag den studerende hidtil 

har taget passer ind i studieprogrammet for IMSQE. 

Den indstillede praksis blev delegeret til BSS Studier. 

4. Ændring af datoer for reeksamen i bachelorprojektet 

Linjeadministratoren for Bacheloruddannelsen i Økonomi har ople-

vet, at det har været problematisk at finde censorer og få planlagt af-

viklingen af bachelorprojekter, når disse afleveres 1. august. På nu-

værende tidspunkt er der afleveringsfrist den 1. maj for bachelorpro-

jekter ved Studienævn for Økonomi med mulighed for reeksamen 

den 1. august og 1. november. For at gøre processen mere ensartet 

og afleveringsfristerne mere overskuelige for både studieadministra-

tion og vejledere, blev det fra studieadministrationens side derfor 

foreslået, at afleveringsfristerne for bachelorprojektet på Økonomi 

ændres, således at de er sammenfaldende med fristerne på HA.  

 

Studienævnet blev i sagsfremstillingen forelagt to modeller for afle-

vering af bachelorprojektet, og model 2 blev vedtaget. Det medfører, 

at de studerende tilbydes reeksamen, således at prøveforsøgene føl-

ger hinanden – 2. prøveforsøg tilbydes 1. september og 3. prøvefor-

søg tilbydes den 1. december. Modellen vil give de studerende en 

ekstra mulighed for at blive hurtigere færdig, end hvis de skulle 

vente med 3. prøveforsøg til næste ordinære eksamen (som først lig-

ger i den efterfølgende sommertermin), som praksis er på nuvæ-

rende tidspunkt. Desuden vil de studerende, som er midlertidigt 

indskrevet på kandidatuddannelsen have mulighed for at aflægge 3 
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forsøg inden for en indskrivning på en midlertidig ramme på kandi-

datuddannelsen. De kan derfor nå at bestå bachelorprojektet alle-

rede i efterårssemestret, så de hurtigere kan opnå endelig indskriv-

ning på kandidatuddannelsen. 

 

De nye datoer implementeres allerede fra Forårssemestret 2019.  

5. Ændring af studieordninger 

1) Kandidatuddannelsen 

i. Uddannelsens kompetenceprofil: 

Public Policy tilføjes de steder, hvor de enkelte disci-

pliner nævnes. 

ii. Ændring af adgangskrav med HA som adgangsgi-

vende eksamen. Fremover skal studerende med en 

HA-baggrund have fagene enten 3620: Econometrics 

I eller HA-faget Introduction to Empirical Economics 

og to af fagene 3410: Micro 1, 3505: Macro 1 og 3321: 

Corporate Finance. Corporate Finance udbydes ikke 

længere, hvorfor navnet på det nye fag indsættes i 

studieordningen vedrørende fremtidige optag, når 

navnet kendes.   

iii. Ansøgere fra andre uddannelser. Optag har hidtil kun 

screenet ansøgerne for om de havde en bachelorud-

dannelse i økonomi og ikke taget hensyn til de faglige 

krav, der står i studieordningen. På Kandidatuddan-

nelsen i økonomi er der en stor udfordring med at in-

ternationale studerende falder fra, og de falder ofte 

fra sent i forløbet. Det er ikke hensigtsmæssigt, hver-

ken for de studerende selv, deres medstuderende el-

ler for uddannelsen i det hele taget. Fremover vil Op-

tag screene for de faglige betingelser i studieordnin-

gen, og sende ansøgerne videre til faglig vurdering på 

instituttet. På den måde håber studienævnet, at fra-

faldet begrænses fremover. 

iv. Fra februar 2020 er der kun vinteroptag for rets-

kravsansøgere til uddannelsen (studerende, som har 

en bacheloruddannelse i økonomi fra AU). Ændrin-

gen er varslet til Optag. 

v. Studieordningen ensrettes, så ordet linje udgår og er-

stattes af ordet specialisering. 
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vi. Sammensætning af valgfag på Kandidatuddannelsen 

i Økonomi uden specialisering. 

Studienævnets ønsker om begrænsning af mulighe-

den for at tage Topics og de kombinationer der øn-

skes i forbindelse med de øvrige fag, har medført en 

del udfordringer med at få studienævnets ønsker til 

studieordningen til at stemme overens med de mulig-

heder der er for systemunderstøttelse af studieord-

ninger. BSS Studier fremlagde to mulige modeller. På 

baggrund af de to modeller, kom studienævnet frem 

til et løsningsforslag, der stemmer mere overens med 

studienævnets ønsker til studieordningen. BSS Stu-

dier undersøger om det er muligt at systemunder-

støtte løsningsforslaget. 

I løsningsforslaget tillades 25 ECTS Topics, såfremt 

det ene er et p-topic. Der kan således indgå op til 15 

ECTS i Topics fag (udover Topics (P)). Indgår der 

mere end 10 ECTS i Topics fag, vil de overskydende 5 

ECTS indgå i mobilitetsvinduet. 

Der skal fortsat tages minimum 20 ECTS fag på ni-

veauet master basic, og Topics kan ikke indgå heri. 

Der stilles fortsat krav om minimum 10 ECTS p-fag, 

men disse indgår ikke længere i krav til antal ECTS 

på niveauerne master high/advanced. 

Kravet på mindst 30 ECTS fag på master high/advan-

ced nedsættes til 20 ECTS, da p-fag ikke længere ind-

går. 

Topics ud over 10 ECTS skal tages af mobilitetsvin-

duet (med mindre det er p-topics, så indgår det i de 

10 ECTS p-fag) 

Internships kan udelukkende tages i mobilitetsvin-

duet. 

Såfremt løsningsforslaget kan systemunderstøttes, 

fremsendes dette i sin endelige form til studienævnet 

til skriftlig behandling. 

vii. Der vil ligeledes blive fremsendt forslag vedrørende 

de øvrige specialiseringer nationaløkonomi, drifts-

økonomi, IMSQE og Præ-PhD, såfremt der af system-

mæssige hensyn også skal ændres væsentligt på disse. 

viii. Politik og økonomi 

Der kommer et nyt obligatorisk fag, Politics and Eco-

nomics of the EU. Det skal erstatte Microeconome-

trics. Der forventes et lidt højere niveau for faget i 
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starten, da de første studerende på ordningen har 

haft et grundlæggende fag inden for området på deres 

bacheloruddannelse. Faget kan også tages af de øv-

rige oecon’er, men er lukket for studerende ved øv-

rige uddannelser, da det er et økonomitungt fag. Ek-

samen vil være en 4 timers skriftlig eksamen med alle 

hjælpemidler og uden censur. 

 

Det præciseres i studieordningen, at hvis de stude-

rende får merit for fag inden for Public Policy, så er 

det valgfrit om disse skal tælle som økonomifag eller 

statskundskabsfag. 

 

De studerende begrænses til maksimalt at kunne tage 

10 ECTS topics og disse kan godt indgå i kravet om 

10-30 ECTS valgfrie fag inden for de økonomiske fag-

grupper. 

 

Fra studentersiden er der tidligere blevet stillet et 

krav om at de studerende skulle have mindst ét meto-

defag, hvis de ikke har haft det på deres bachelorud-

dannelse. Dette krav kan ikke systemunderstøttes, da 

det er en regel på tværs af uddannelser. Hvis kravet 

om metodefag skulle opretholdes, så skulle det gælde 

for alle kandidatstuderende. I så fald vurderes det, at 

det vil være for vidtgående, at kræve at alle stude-

rende skal have et metodefag på kandidatuddannel-

sen, og de studerende har dermed trukket kravet om 

metodefag tilbage. 

ix. Formuleringen om at de studerende ikke har adgang 

til reeksamen i samme termin, hvis de ikke har be-

stået eventuelle obligatoriske elementer ændres. Den 

ændres også i 2017-studieordningen 

x. Som diskuteret under punkt 3.2 på dette møde, skal 

det præciseres, at såfremt de studerende søger om at 

skrive gruppespeciale, skal de kunne dokumentere, at 

de tidligere har afleveret en større skriftlig aflevering, 

som er udarbejdet individuelt. Reglen gælder speci-

fikt, hvor specialet ikke er den afsluttende del af ud-

dannelsen. 
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xi. I øvrigt er der flere mindre sproglige og præciserende 

rettelser, som ikke har karakter af ændringer i studie-

ordningens systematiske opbygning. 

xii. Ved gennemgangen af studieordningen udtrykte de 

studerende et ønske om mere progression frem for 

fastlåste linjer ved en fremtidig revision af uddannel-

sen. 

2) Bacheloruddannelsen i Økonomi 

i. Der er ingen ændringer af systemmæssig karakter 

ii. Det præciseres at valgfag på uddannelsen skal være 

på niveau 3xxx, svarende til niveauet bachelor, ad-

vanced. Hermed synliggøres den praksis, der i forve-

jen eksisterer på uddannelsen. 

iii. Formuleringen om at de studerende ikke har adgang 

til reeksamen i samme termin, hvis de ikke har be-

stået eventuelle obligatoriske elementer ændres. Den 

ændres også i 2017-studieordningen. 

iv. Fakultetet har afskaffet studiestartsprøven og det 

præciseres i studieordningens tekst, at der på denne 

uddannelse ikke er studiestartsprøve. 

v. Det uddybes at såfremt mobilitetsvinduet anvendes 

til udveksling, så skal de fag den studerende tager 

være på 3xxx-niveau 

3) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

i. Der ønskes oprettelse af ny studieordning for Bache-

loruddannelsen i Politik og Økonomi med specialise-

ring i politologi. Studieordningen vil være en kopi af 

2018-studieordningen. På denne studieordning ud-

bydes kun politologiske valgfag på 5. semester, lige-

som den studerende kun kan skrive bachelorprojekt 

på Institut for Statskundskab. Studieordningen giver 

retskrav til Kandidatuddannelsen i Statskundskab 

(cand.scient.pol.). 

ii. Eksamen i Offentlig politik og økonomi på 5. seme-

ster ændres fra 30 minutters til 20 minutters mundt-

lig eksamen. Ændringen vedrører alle gældende stu-

dieordninger for bacheloruddannelsen i politik og 

økonomi. 



 

 

 

  

  

 

Side 9/10101010 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

iii. Fakultetet har afskaffet studiestartsprøven og det 

præciseres i studieordningens tekst, at der på denne 

uddannelse ikke er studiestartsprøve. 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Demografisk rapport og GPA Ratings 

Rapporten viser karakterniveauer for henholdsvis kvinder og 

mænd. Den viser at kvinder får højere karakterer end mænd. Ser 

man alene på topniveauerne er de højere for mænd end for kvin-

der. IMSQE vises særskilt i rapporten og har generelt meget højere 

karakterer end de øvrige linjer. 

 

2) Frafaldsanalyse pba. årgangsstatistik på Politik og Økonomi – RS 

Førsteårsfrafaldet for årgang 2017 er det laveste, der nogensinde 

har været på uddannelsen, hvilket er positivt. Frafaldet er des-

værre ikke overstået på det første år, så frafaldet bør stadig være i 

fokus. Analysen viser, at HF er ikke et godt udgangspunkt for ud-

dannelsen. For studerende med HF som adgangsgrundlag, er der 

et frafald på 87,5 %. Der er væsentligt flere mænd der falder fra 

end kvinder. Overordnet er udviklingen i frafaldet positiv, men der 

er stadig plads til forbedringer. 

 

3) Eksamen i 3620: Econometrics I 

Ved eksamen i faget Econometrics I blev der ved stedprøven i ja-

nuar angivet en sidebegrænsning på 8 sider. Begrænsningen var 

kun angivet i opgaveteksten til selve opgaven og var ikke anført i 

kursusbeskrivelsen. Fejlen har medført, at eksaminatorerne retter 

opgaver i fuldt omfang. De studerende får alle tilbudt at gå til reek-

samen i februar. Herefter må de selv vælge om karakteren fra ja-

nuar eller februar skal indskrives på deres bevis.  

 

4) Fastholdelse på Økonomi fra Danmarks Evalueringsinstitut 

Svarprocenten i undersøgelsen var på 25 %. Det er begrænset hvad 

der kan udledes, når datagrundlaget ikke er større. I undersøgel-

sen er der sammenlignet med polit på KU og med økonomi på 

SDU og Aalborg. Undersøgelsens resultater var generelt positive 

set fra Oecon-uddannelsens synsvinkel. 

 

5) Fastholdelse på Politik og Økonomi fra Danmarks Evalueringsin-

stitut - RS 

Svarprocenten på 52 % er højere på Politik og Økonomi end på 

økonomi, men datagrundlaget er alligevel spinkelt, da der kun er 

34 respondenter. I undersøgelsen er der kun sammenlignet med 

statskundskab, AU, KU og SDU samt Politik og Administration i 
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Aalborg – og ikke økonomi. Undersøgelsen er generelt positiv på 

alt andet end stress. Stress er i forvejen på handleplanen vedrø-

rende uddannelsen.  

7. Eventuelt 

De studerende påpegede, at der har været en del udfordringer gene-

relt omkring distribuering af materiale i faget 3620: Econometrics I. 

Punktet videreføres som et opmærksomhedspunkt i forbindelse med 

gennemgang af kursusevalueringerne. 

 

KSP anmodede om, at man ved planlægning af eksaminer er op-

mærksom på faciliteterne i lokalerne. Det er problematisk, hvis der 

mangler tavler i lokaler, hvor der skal løses/gennemgås matemati-

ske opgaver i grupper.  

 

KSP påpegede, at der har været forskel på, hvordan tilsynet i de for-

skellige lokaler har ageret i forbindelse med skriftlige tilstedeværel-

sesprøver. I nogle tilfælde har tilsynet krævet, at de studerende på-

begynder aflevering et kvarter før tid, mens studerende til en tilsva-

rende prøve i et andet lokale først har skullet påbegynde aflevering 

på sluttidspunktet. Det er problematisk, da nogle studerende så reelt 

får et kvarter mere til deres prøve, hvilket er meget, når eksamen va-

rer 4 timer.  

 

KSP oplyste, at i forbindelse med forløbet om udvekslingscaféer har 

de studerende i stedet for at få et forløb, fået et tilbud om 2 timer 

ekstra åbent i studievejledningen. De studerende efterlyser et forløb 

i forbindelse med udveksling i stedet for åbningstid. BSR oplyste, at 

det er indtrykket, at studievejledningen gerne vil imødekomme de 

studerendes ønske, men savner afklaring på, hvad dette forløb kon-

kret skal indeholde. De studerende tager kontakt direkte til studie-

vejledningen, for at få afklaret hvad et sådant forløb skal indeholde. 

8. Næste møde 

MLT udsender Doodles til studienævnets medlemmer og ud fra til-

bagemeldingerne fastlægges en mødeplan i henhold til årshjulet for 

studienævnsmøderne indtil sommerferien. 

 


