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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 23. august 2019, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 
 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 7 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra 19. juni 2019 blev skriftligt godkendt den 13. au-
gust 2019. Dagsordenen er opdateret 22. august 2019. 

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

3. Konstituering af ny næstformand i studienævnet og velkom-
men til nyt studienævnsmedlem, Nicolas Seidenschnur 
Christina Munkholm Andersen er indstillet til næstformand 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser 
Bilag tilgår (pr. 16. august 2019) 

1) Topics 
Bilag 4.1.1 3805 Topics in Economics and Management 
- 5 ECTS 
Bilag 4.1.2 4805 Topics in Economics and Manage-
ment - 5 ECTS 
Bilag 4.1.3 4810 Topics in Economics and Manage-
ment - 10 ECTS 
Bilag 4.1.4 5831 Topics in Economics and Management 
- 10 ECTS (P) 
Bilag 4.1.5 6860 Advanced Topics in Quantitative Eco-
nomics - 10 ECTS 
Bilag 4.1.6 6871 Topics in Pre-PhD Economics and 
Management - 10 ECTS (P) 

2) Internships 
Bilag 4.2.1 4871 Project-based Internship - 10 ECTS 
MSc 
Bilag 4.2.2 4872 Project-based Internship - 15 ECTS 
MSc 
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i. Sagsfremstilling fra dekanatet vedrørende pro-
jektbaserede forløb 
Bilag 4.2.3 Sagsfremstilling_projektorienterede 
forløb_STN_191015_190820 

3) Bachelorprojekt(er) 
Bilag 4.3 Bachelor's thesis for Economics and Manage-
ment students 

4) Specialer 
Bilag 4.4.1 Master's Thesis 
Bilag 4.4.2 IMSQE Master's thesis 

 

5. Godkendelse af pensum for fag på Politik og Økonomi for ef-
teråret 2019 

1) Politologisk introduktionskursus 
Bilag 5.1 Pensum PolIntro 

2) Offentlig politik og økonomi 
Bilag 5.2 Pensum OPØ 

6. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Orientering om møde i Aftagerpanel for Økonomi den 
16. august 2019 

2) Status på optagelse på kandidatuddannelsen af 21. juni 
2019 
Bilag 6.2.1 Kandidatoptagelse-alle-fakulteter 
Bilag 6.2.2 Retskrav-alle-fakulteter 
Bilag 6.2.3 Genindskrivning-alle-fakulteter 
Bilag 6.2.4 Studieskift-overflytning-bachelor 
Bilag 6.2.5 Studieskift-overflytning-kandidat 

3) Årlig status og handleplan 

i. Økonomi 
Bilag 6.3.i.1 Referat_Årlig Status_2019_Øko-
nomi_endeligt 
Bilag 6.3.i.2 Handleplan_ÅS_udkast_2019 

ii. Politik og Økonomi 
Bilag tilgår (pr. 16. august 2019) 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
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Til stede: 
VIP-medlemmer: 
Professor, studieleder og studienævnsformand Bo Sandemann Rasmus-
sen, Institut 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) - Re-
ferent 
 
Afbud:  
Ingen  
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Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra 19. juni 2019 blev skriftligt godkendt den 13. august 2019. 
Dagsordenen er opdateret 22. august 2019. 
 
2. Evt. dispensationer og merit 
Punktet diskuteredes bag lukkede døre 
 
3. Konstituering af ny næstformand i studienævnet og velkom-

men til nyt studienævnsmedlem 
Nicolas Seidenschnur er fremover nyt medlem af studienævnet i stedet for 
Rikke Clausen. Nicolas præsenterede sig selv og oplyste, at han skal til at 
starte på 5. semester på bacheloruddannelsen i økonomi. 
Christina Munkholm Andersen blev valgt som næstformand. 
 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser 
 
1) Topics 
Studienævnet drøftede topics generelt. 
BSR indledte med at oplyse, at de studerende ofte kommer i vanskelighe-
der senere i forløbet, hvis de ikke har en vejleder fra begyndelsen. Det er 
specielt et problem for topics med forsvar bl.a. 5831: Topics in Economics 
and Management - 10 ECTS (P), som går i stedet for projektfag. 
AK tilføjede, at hvis de studerende tager et topic, så skal de gerne have en 
idé om, hvad de vil med det allerede fra begyndelsen. 
 
Studienævnet drøftede, hvorvidt der skal være en regel om at de stude-
rende skal have en aftale med en vejleder inden tilmelding til projektfag. 
Kan vi kræve, at de studerende finder en vejleder inden tilmelding, ligesom 
når de studerende laver en praktikkontrakt? De studerende tilmelder sig 
Topics i selvbetjeningsløsningen. Der bliver ikke i den forbindelse kontrol-
leret, om de tilmeldte studerende har en vejleder.  
Studienævnet blev enige om, at der i fagbeskrivelserne skal indsættes en 
tekst om, at de studerende kraftigt anbefales at finde et emne og en vejle-
der, allerede inden de tilmelder sig et topic på selvbetjeningen. 
 
3805: Topics in Economics and Management - 5 ECTS 
Faget er et bachelorfag og sproget skal derfor være dansk, men det skal an-
gives, at sproget kan være engelsk, hvis den studerende har en engelskta-
lende vejleder. Fagbeskrivelsen skal oversættes til dansk, og den skal fore-
ligge på både dansk og engelsk. Det skal muliggøres, at eksamen kan være 
både på dansk og engelsk. 
 
4805: Topics in Economics and Management - 5 ECTS 
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Sproget skal være engelsk, så det følger uddannelsens sprog, og så der sker 
en ligestilling af danske og udenlandske studerende. 
 
4810: Topics in Economics and Management - 10 ECTS 
Her gælder det same som for 4805. 
 
5831: Topics in Economics and Management - 10 ECTS (P) 
Bo har sendt en forkert version til Sidse, så det er ikke den rigtige version, 
der er kommet til studienævnet. 
I fagbeskrivelsen skal det slettes, at det skal kunne konstateres hvem af de 
studerende, der har skrevet hvilke afsnit af rapporten. Der er mundlig in-
dividuel eksamen, så det er ikke nødvendigt. 
Årstallet skal ændres til 2020.  
Der skal henvises til studieportalen vedrørende formalia for opgaven, antal 
anslag mv. Der ændres løbende på studieportalen. Frem for et link skal der 
henvises til det specifikke sted i strukturen på studieportalen, hvor de stu-
derende kan finde de relevante oplysninger. 
 
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS 
Her gælder det same som for 4805. 
 
6871 Topics in Pre-PhD Economics and Management - 10 ECTS (P) 
Det er irrelevant at kunne se hvilke studerende, der har bidraget til be-
stemte dele af opgaven, da der er individuelt mundtligt forsvar. 
 
2) Internships 
4871: Project-based Internship - 10 ECTS MSc 
Det skal tilføjes, at de studerende bør have fundet en vejleder allerede in-
den tilmelding til faget. 
 
4872: Project-based Internship - 15 ECTS MSc 
Samme bemærkning som ovenfor.  
 
Sagsfremstilling fra dekanatet vedrørende kvalitetssikring af 
projektbaserede forløb: 
Dekanatet har bedt studienævnene om at tage stilling til en foreslået mini-
mumsramme for kvalitetssikring af projektorienterede forløb. Punktet er 
derfor medtaget her, da studienævnet i forvejen har fagbeskrivelserne på 
dagsordenen på dagens møde. 
 
Studienævnet mener, at kandidatuddannelsen i økonomi lever op til de fo-
reslåede minimumsrammer, da 
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1) Der på kandidatuddannelsen er mulighed for at tage ét projektori-
enteret forløb. På specialiseringen i politik og økonomi er der i stu-
dieordningen fra 2019 mulighed for enten at tage et forløb på 10 el-
ler på 20 ECTS. På de øvrige specialiseringer (og på specialiseringen 
i politik og økonomi på tidligere studieordninger) er der mulighed 
for at tage et forløb på enten 10 eller 15 ECTS. 

2) Der er opstillet fagligt relevante rammer og læringsmål for forlø-
bene. Der er reflekteret omkring uddannelsens teoretiske implikati-
oner for praksis og omvendt. Blandt andet derfor er der indført spe-
cifikke forløb på specialiseringen i politik og økonomi. 

3) Der udføres individuelle undervisningsevalueringer af de studeren-
des læringsudbytte gennem Aarhus BSS’ evalueringsordning. Det er 
en intern evaluering. Der bliver ikke evalueret på virksomheden. 

4) Minimumskrav til kvalitetssikringen: 
a. Der skal indleveres en skriftlig opgave omkring et centralt 

fagligt spørgsmål, der har dannet grundlag for eller udsprin-
ger af det gennemførte projektorienterede forløb. Der skal li-
geledes foreligge et resumé med et begrænset omfang, samt 
afleveres en arbejdslog på maksimalt 2 sider med en reflek-
sion over læringsudbyttet med fokus på den studerendes ud-
vikling af brede akademiske kompetencer ved arbejdet i virk-
somheden. 

b. Der er ikke minimumskrav på de skriftlige opgaver 
Ved forløbene på 10 ECTS har den skriftlige opgave et om-
fang på maksimalt 20 sider (minimumskravet ifølge dekana-
tet er 10 sider). 
Ved forløbet på 15 ECTS har den skriftlige opgave et omfang 
på maksimalt 25 sider (minimumskravet ifølge dekanatet er 
15 sider). 
Ved forløbet på 20 ECTS har den skriftlige opgave et omfang 
på maksimalt 30 sider (minimumskravet ifølge dekanatet er 
20 sider). 
Der skal afleveres en arbejdslog, som nævnt i punkt a. 

c. Indleveringsfristerne fremgår af studieportalen. 
 
Dekanatet anbefaler i sagsfremstillingen 3 forskellige tiltag, som studie-
nævnene kan foretage for at forbedre de projektorienterede forløb. RS op-
lyste i den forbindelse, at på Statskundskab bruges noget der minder om 
model c. Hvis de studerende er i praktik i offentlige organisationer/virk-
somheder, så skal de have noget relevant undervisning ved siden af prak-
tikken. Det foregår primært online og i weekenden. Studienævnet drøftede 
de 3 forslag. Der er ikke umiddelbart nogen fællestræk ved praktik på oe-
con.-uddannelsen, som kan bidrage til et fælles uddannelsesforløb som det 
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på statskundskab. Studienævnet blev enige om, at følge den foreslåede mo-
del a, ved at lave en BB-side, som vil være tilgængelig for alle studerende 
på kandidatuddannelsen i økonomi. Her kan alle nyheder, opslag om prak-
tikforløb og øvrig information om projektbaserede forløb blive slået op og 
dermed være tilgængelige for alle studerende på uddannelsen. Instituttet 
vil sørge for at oprette siden. 
 
Dekanatet har i sagsfremstillingen desuden bedt studienævnet om at tage 
stilling til to punkter: 

1) hvorledes der kan tænkes helhedsorienteret omkring de semestre, 
hvori der indgår et projektorienteret forløb, så det samlede læ-
ringsudbytte for semesteret er tilfredsstillende. 
På specialiseringen i Politik og Økonomi er det angivet i fagbeskri-
velsen, at det anbefalede semester er 3. semester, da der er planlagt 
obligatoriske fag på de første to semestre af uddannelsen. På de øv-
rige specialiseringer er der ikke lavet nogen helhedsplan, da der er 
valgfrihed mellem alle fag på 1., 2. og 3. semester. Det er muligt at 
skrive såkaldte topics (opgaver i selvvalgt emne), samt at tage inten-
sive kurser i løbet af sommeren, for at få samlet op, hvis der mang-
ler ECTS point i den studerendes studieprogram efter praktikop-
hold/udvekslingsophold. 
 

2) hvordan der kan arbejdes med forventningsafstemning med afta-
gerne om, hvad det vil sige at have en studerende i projektoriente-
ret forløb? 
Både Aftagerpanelet for Økonomi og Aftagerpanelet for Politik og 
Økonomi har givet udtryk for, at de ikke vægter praktik på studiet 
så højt. De laver stadig praktikforløb og har studerende i projektba-
serede forløb. De har givet udtryk for, at de studerende får mere ud 
af at have et studierelevant studiejob ved siden af studiet, end ved at 
tage i studiepraktik. De projektbaserede forløb kan af og til virke 
konstruerede og kræve mere af aftagerne. Desuden vil aftagerne 
meget gerne have studerende, som har været i udlandet og fået erfa-
ringer derfra. Studienævn for Økonomi erkender derfor, at der kan 
være en udfordring ved de projektorienterede forløb. Det overvejes 
at lave en slags standardkontrakt, som kan hjælpe med forvent-
ningsafstemningen mellem virksomheden og universitetet. 

 
3) Bachelorprojekt(er) 
Bachelor's thesis for Economics and Management students. Faget hedder 
Bachelor’s Project i systemet, så det rettes til Bachelor’s Project. 
Fagbeskrivelsen oversættes til dansk, og der gives mulighed for at aflevere 
bachelorprojekt på engelsk. Eksamensformen omlægges til skriftlig hjem-
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meopgave med mundtligt forsvar som følge af tidligere drøftelser i studie-
nævnet omkring forløbet med opponentgruppeindlæg. Studienævnet drøf-
tede formatet, hvis der er gruppebesvarelser. Skal de studerende i så fald 
gå til eksamen sammen, individuelt eller skal de kunne vælge? Umiddel-
bart er BSR’s oplæg, at udgangspunktet er gruppeeksamen, men at stude-
rende kan bede om et individuelt forsvar. Punktet blev udskudt til næste 
studienævnsmøde, hvor de øvrige fagbeskrivelser også skal godkendes. 
 
AK spurgte ind til, om vi måske også skal have en beskrivelse af processen 
for det mundtlige forsvar ved bachelorprojekter og specialer. Cand.merc. 
har en beskrivelse af generelle retningslinjer for, hvad der gennemgås ved 
det mundtlige forsvar, så de studerende bedre kan forberede sig på det. 
Studienævnet blev opfordret til at overveje en lignende beskrivelse. Punk-
tet drøftes videre på næste studienævnsmøde.  
 
BSR foreslog, at de studerende fremlægger ca. 20 minutter ved specialet og 
ca. 10 minutter ved bachelorprojektet. Han vil fremkomme med et forslag 
til næste studienævnsmøde. 
 
Der er ikke mundligt forsvar på bachelorprojektet på bacheloruddannelsen 
i politik og økonomi, så der kommer en særskilt fagbeskrivelse for 
PolØk’ernes bachelorprojekt på næste studienævnsmøde. 
 
4) Specialer 
Master's Thesis 
Der er tilføjet et punkt om, at den studerende skal dokumentere ændrin-
ger, såfremt specialet er blevet revideret. Dokumentationen må ikke fylde 
mere end én side. Studienævnet overvejer som nævnt under bachelorpro-
jekter at lave en beskrivelse af proceduren ved den mundtlige udprøvning. 
Desuden skal det eksplicit beskrives, hvordan den mundtlige udprøvning 
sker ved gruppebesvarelser, dette punkt diskuteres på et kommende stu-
dienævnsmøde. 
 
IMSQE Master's thesis 
Her er de samme kommentarer som ved Master’s Thesis. 
 
Master’s Thesis Public Policy 
Denne behandles ved næste studienævnsmøde. Der er kun en særskilt be-
skrivelse for 2019-ordningen. Der bliver stort set stillet de samme krav 
som ved den almindelige Master’s Thesis for øvrige oecon.-studerende, 
men PolØk’erne får en medvejleder ved Institut for Statskundskab, og de 
skal finde en problemstilling som både omhandler økonomi og politologi. 
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5. Godkendelse af pensum for fag på Politik og Økonomi for ef-
teråret 2019 

1) Politologisk introduktionskursus 
Godkendt uden bemærkninger 
 
2) Offentlig politik og økonomi 
Godkendt uden bemærkninger 
 
6. Generel information v/studienævnsformanden 
1) Orientering om møde i Aftagerpanel for Økonomi den 16. august 2019 
Der var 8 ud af 9 fra aftagerpanelet til stede, så det var et ret flot frem-
møde. 
 
På mødet blev studiet generelt og vores studieordningsrevisioner drøftet. 
Aftagerne gav bl.a. udtryk for et ønske om mere samfundsbeskrivelse på 
BA-delen. Der skal drøftes mere om det, men der er endnu ikke besluttet 
noget endeligt. 
 
Aftagerpanelet oplyste, at de ikke tillægger det nogen vægt, om der står 
specialiseringstitler på eksamensbeviset. 
 
Det blev drøftet, at kandidatuddannelsen fremover kan bestå af en slags 
begrænset valgfrihed. De studerende skal så have et bestemt antal ECTS 
blandt en række af fag. Det ligner lidt de krav der er på specialiseringerne 
på nuværende tidspunkt. Ideen er, at de studerende har nogle af grundfa-
gene for at studienævnet kan garantere en bestemt grundfaglighed, når en 
kandidat kommer med en cand.oecon.-uddannelse. De fleste af vores egne 
studerende følger i forvejen en bestemt retning, så det er nok mere som en 
service til studerende udefra, som ikke har haft 3 års bacheloruddannelse 
på AU og dermed ikke har samme faglige baggrund, som studerende med 
en BA-oecon fra AU..  
 
De studerende drøftede på mødet med aftagerpanelet deres ønske om, at 
10 ECTS fra Polit.-uddannelsen ved KU kan indgå i uddannelsen udover 
mobilitetsvinduet. Til det bemærkede RS, at de studerende kan tage et se-
mester på KU i stedet for. Hvis en studerende kan finde noget, der matcher 
fagudbuddet på AU på indhold og niveau, så kan de altid få merit. Polit.-
fag kan allerede på nuværende tidspunkt gå udenom mobilitetsvinduet, 
men de skal meritvurderes i de blokke der allerede eksisterer. Mobilitet-
svinduet betyder kun, at der ikke må udbydes obligatoriske fag i det seme-
ster, men er ikke ensbetydende med, at man ikke må tage fag på andre uni-
versiteter på andre tidspunkter. BSR oplyste, at der er en problematik om-



 

 

 

  

  

 

Side 10/11 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

kring, at de fag som KU udbyder ofte har en ECTS vægt på 7,5, så de stude-
rende kan få problemer med deres øvrige studieprogram, da vi på AU kun 
udbyder fag med en ECTS vægt som er delelig med 5. 
 
2) Status på optagelse på kandidatuddannelsen af 21. juni 2019 
 
BSR oplyste studienævnet om følgende optagelsestal: 
 
   AU DK INT Total 
Driftsøkonomi 5 0 2 7 
Nationaløkonomi 2 1 11 14 
IMSQE  15 1 2 18 
PolØk   18 0 0 18 
Økonomi  80 4 2 86 
      143 
 
77 af de optagne er AU-studerende med retskrav, dvs. med en bachelorud-
dannelse i økonomi eller en bacheloruddannelse i politik og økonomi. 
 
155 studerende har haft bacheloruddannelsen i økonomi som førstepriori-
tet i 2019. Adgangskvotienten for kvote 1 var 6,7. Nogle af de studerende 
har ikke sagt ja til studiepladsen. Det er normalt at 8-10 % siger nej til stu-
diepladsen. 
Næste år laver vi en overbooking, så vi kan tage højde for, at der er skær-
pede optagelseskrav til uddannelsen. 
152 studerende starter på mandag med introforløb. 
 
3) Årlig status og handleplan 

i. Økonomi 
Der er deadline for ny kompetencebeskrivelse og læringsmålsma-
trice for den nye profilering af uddannelsen i efteråret 2019. Punk-
tet udskydes til foråret, hvor vi kan sige mere om den nye profile-
ring. Resten af handleplanspunkterne arbejder vi for ifølge de frister 
der står i planen.  
 
ii. Politik og Økonomi 
Referat og handleplan er endnu ikke godkendt af dekanatet, så 
punktet vil blive behandlet på et senere møde. 

 
7. Eventuelt 
CMA oplyste, at der i nogle eksamener før sommerferien har stået på eksa-
mensopgaven, at der skulle navn på, selvom det er en anonym eksamen. 
Som et konkret fag nævnte hun ”Spilteori og international handel”, som er 
en eksamen skrevet i hånden. Efter hendes oplysninger, er der ikke nogen, 
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der skrev navn på opgaven. Der opstod i den forbindelse tvivl blandt flere 
studerende om, hvorvidt deres opgave ville blive annulleret, hvis de skrev 
navn på. En eksamensopgave vil ikke blive annulleret hvis der er navn på, 
selv om det er meningen den skal være anonym. Det bedste er anonymitet, 
men det har ingen konsekvenser, at den studerende bryder anonymiteten. 
De studerende har ikke hørt om øvrige problemer ved denne eksamen. 
 
De økonomistuderende spurgte ind til stressforløb på Politik og Økonomi, 
da de godt kunne tænke sig at et lignende forløb blev udrullet på Økonomi. 
Til det svarede MLT at studievejledningen arbejder på at gøre forløbet til 
et generelt tilbud til alle uddannelser ved BSS. 

Som opfølgning til denne bemærkning har studievejledningen oplyst, 
at de kan stille uddannelse til rådighed til uddannelse af gruppefacili-
tatorer, men da studievejledningen ikke har selvstændig økonomi, er 
det op til institutterne at ansætte facilitatorer og finde lokaler til sam-
talerne. 

 
8. Næste møde 
13. september 2019. 
Mødet rykkes fra klokken 12.30 til klokken 9.30-12.00, så de studerende 
har mulighed for at deltage i faglige aktiviteter om eftermiddagen. RS skal 
gå klokken 11.15, så vi behandler så vidt det er muligt PolØk-fagbeskrivel-
serne så tidligt på mødet som muligt.  


