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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  

Dato: 24. april 2019, kl. 9.30-12.00 

Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 4 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Fagbeskrivelser godkendt ved skriftlig høring 

1) Fredag den 5. april 2019 blev følgende godkendt: 

4325: Accounting for Decision and Control 

5102: Economics of Marketing 

5255: Strategy and Management in Public and Public-Private 

Organizations 

2) Mandag den 8. april 2019 blev følgende godkendt: 

3625: Econometrics of Policy Evaluation 

4428: Politics and Economics of the EU 

6350: Advanced Coorporate Finance 

4. Fagklynger for fag E 2019 

Bilag 4.1: Fagklyngeoversigt E2019 

5. Forhåndsgodkendelse af fag fra andre studienævn 

Bilag 5.1: Fag til forhåndsgodkendelse E2019 

6. Læringsbarometer 

Bilag 6.1: Sagsfremstilling Læringsbarometer UFU 

Bilag 6.2: Bilag 1 Spørgeskema Læringsbarometer 

Bilag 6.3: Bilag 2 Procesplan Læringsbarometer 

Bilag 6.4: Læringsbarometer 2018 – Økonomi 

Bilag 6.5: Generel fordeling af respondenter Læringsbarometer 

7. Orientering om møde i aftagerpanelet for Politik og Økonomi 

8. Orientering om evalueringen af forløbet med gruppesamtaler på før-

ste semester af PolØk 

Bilag 8.1: Gruppesamtaler PolØk 18-19 Evaluering 
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9. Årlig status for oecon-uddannelserne den 30. april 2019 

10. Eventuelt et ekstraordinært møde med diskussion om nye studie-

ordninger fra 2020? 

11. Generel information v/studienævnsformanden 

12. Eventuelt 

13. Næste møde – tirsdag den 21. maj 2019, kl. 9.30-12.00 

 

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) 

Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 

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:  

Ingen  
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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 27. marts 2019 blev skriftligt 

godkendt den 16. april 2019 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Fagbeskrivelser godkendt ved skriftlig høring 

1) Fredag den 5. april 2019 blev følgende godkendt: 

4325: Accounting for Decision and Control 

- Eksamensformen ændres, således at den fremover bliver 

20 minutters mundtlig uden forberedelse. Studienævnet 

ønskede en begrundelse for denne ændring. 

- Begrundelsen fra underviseren: My experience is that stu-

dents get very little out of the preparation time, other than 

having a time to breath and review their notes. Part of the 

exam question, which is in line with the preparation time, 

has been one of the assigned exercises. So part of the prepa-

ration time should be used at tying the given exercise with 

the overall theme in the more general question. Most stu-

dents fail to do this, either because of lack of time or because 

they focus entirely on the general topic, which they have pre-

pared beforehand. Excluding this, together with the prepara-

tion time, and continuing to allow for all aids, would proba-

bly make the exam form more transparent for the students, 

and we would save both ourselves and the students the logis-

tics involved with the preparation time. I am not quite sure 

why Peter Ove and Hans decided to have preparation time 

when they taught it, but no preparation time with all aids is a 

better choice given what we want to evaluate, in my opinion 

 

5102: Economics of Marketing 

- De anbefalede faglige forudsætninger er blevet konkre-

tiseret 

 

5255: Strategy and Management in Public and Public-Private 

Organizations 

- Faget var ikke med i den oprindelige fagudbudsplan, men 

der manglede et projektfag, som de SOC-studerende kunne 

tage, så det er sat på efter sidste studienævnsmødet. 

2) Mandag den 8. april 2019 blev følgende godkendt: 
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3625: Econometrics of Policy Evaluation 

- Der er sat 2 ugentlige øvelsestimer på 

 

4428: Politics and Economics of the EU 

- Forudsætningerne for at deltage i eksamen fremgår nu af 

fagbeskrivelsen. Dette kan ikke aftales på første undervis-

ningsgang 

- Der er tilføjet punkter om Course Evaluation og Feedback 

- De anbefalede faglige forudsætninger er blevet konkretise-

ret 

- Det skulle overvejes om niveauet på økonomi-delen er højt 

nok. Rune har været i kontakt med underviseren, der vil ko-

ordinere med Julia. Hun oplyser i øvrigt, at de studerende 

normalt finder hendes undervisning ganske krævende, så 

hun er ikke bekymret for at kunne levere på et tilstrækkeligt 

højt niveau. 

 

6350: Advanced Coorporate Finance 

- Reeksamensformen er blevet konkretiseret. 

- Der er blevet rettet i forudsætningsfagene, da disse var for 

bredt formuleret. 

4. Fagklynger for fag E 2019 

BSR forslog, at der blev byttet rundt på fagene, således at: 

- 5522: International Economics flyttes fra klynge 9 til klynge 5.  

- 4325: Accounting for Decision and Control flyttes fra klynge 10 til 

klynge 9.  

- 5418: Health Economics flyttes fra klynge 2 til klynge 10. 

5. Forhåndsgodkendelse af fag fra andre studienævn 

Der var tvivl om hvorvidt det var Graph Theory 1 eller 2 fra mat.øk., 

der kunne forhåndsgodkendes. Det er Graph Theory 1. Fagene er 

henholdsvis forårs- (Graph Theory 2) og efterårsfag (Graph Theory 

1), og har ikke noget med hinanden at gøre. 

På BA-uddannelsen har faget Investments and Finance fra MatØk 

været forhåndsgodkendt tidligere. Der er for meget overlap med det 

nye obligatoriske finansieringsfag til, at det giver mening at lade de 

studerende tage faget. Metoderne i de to fag er lidt forskellige, men 

det faglige indhold overlapper så meget, at det ikke giver mening at 

tillade forhåndsgodkendelse af det fag. 

 

VJUD påpegende at både udbud og forhåndsgodkendelse fra Accou-

nting er mangelfuldt. BSR henviste til, at den tilbagemelding han 

har fået fra gruppekoordinatoren var, at der ikke er flere fag, som 

kunne anbefales til oecon’er. 
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RS oplyste, at han ikke finder grund til at forhåndsgodkende fag til 

de studerende på Politik og Økonomi, da der er nok fag at vælge 

imellem i forvejen. Der lukkes desuden for de forhåndsgodkendte 

fag på den nye studieordning. 

6. Læringsbarometer 

Ministeriet har bedt om 2 studier til deltagelse i Læringsbaromete-

ret, som er et pilotprojekt. På AU deltager Jura og Økonomi. Projek-

tet har to formål. Det ene er at have nogle indikatorer, som man kan 

lade indgå i bevillingssystemet. Det er kun ca. 1,5 %, der skulle 

indgå, så det flytter ikke de helt store tal, men kan være et incita-

ment til at gøre det bedre. Det andet formål er, at indikatorerne kan 

indgå i årlig status af uddannelsen.  

Studienævnet er blevet bedt om, at reflektere over vores udbytte af 

læringsbarometeret. Svarprocenten er 23,5 % på BA-uddannelsen og 

37,1 % på kandidatuddannelsen. Der er et meget stort omfang af 

spørgsmål. Vores tilbagemelding til ministeriet bliver et ønske om 

færre spørgsmål. Mængden af spørgsmål går ud over validiteten i 

undersøgelsen, da den giver en ret lav svarprocent – de studerende 

giver simpelthen op undervejs i spørgeskemaet. Desuden kan man 

også stille spørgsmålstegn ved kvalitet af svarene, når der er så 

mange spørgsmål, som de studerende skal forholde sig til.  

Der skal svares ud fra 9 forskellige skalaer. Alene at finde ud af, 

hvordan man som studerende skal svare, er svært. Der bliver spurgt 

ind til et begreb, som kaldes ”Overfladelæring”, men der er ikke no-

gen forklaring på, hvad der menes med det. Forhåbentlig er dette 

spørgeskema en del af en proces, som bliver udviklet yderligere. 

RS påpegede, at hvis man ser på selve tallene, så er det umiddelbart 

ret pæne tal. AK påpegede, at der er nogle tal vedrørende mobning, 

som ikke helt giver mening. Tilsyneladende er ingen er selv blevet 

mobbet, men nogle har set andre blive mobbet. Det kan dog skyldes, 

at de mobbede er underrepræsenterede i undersøgelsen. RS håber 

desuden, at der ved evaluering af læringsbarometeret bliver luget ud 

i spørgsmålene om feedback. Forventning om løbende feedback pas-

ser ikke til de bevillinger, der følger med undervisningen.  

RS påpegede desuden, at der netop er gennemført en undersøgelse 

fra Dansk Evalueringsinstitut, som ligner den her. BSR udtrykte be-

kymring for, at lave for mangle undersøgelser af samme karakter. 

RS påpegede, at der er lidt flere incitamenter til at gennemføre 

denne undersøgelse, når den følger bevillingerne.  

BSR påpegede, at undersøgelsen fra Jura ikke er så forskellig fra 

Økonomi. 
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BSR efterlyste en mulighed for at undersøge om svarene er konsi-

stente, hvilket kunne undersøges, hvis universitetet har adgang til 

individdata. 

7. Orientering om møde i aftagerpanelet for Politik og Øko-

nomi 

Mødet gik overordnet set fint. Der var et pænt fremmøde med kun 3 

afbud. Aftagerne blev præsenteret for status på udviklingen på ud-

dannelsen.  

Aftagerne blev spurgt ind til hvorvidt det er tid til at uddannelsen får 

en selvstændig kandidatuddannelse. Dekanen har oplyst forespurgt 

af prodekanen, at uddannelsen ikke bliver udbudt som selvstændig 

kandidatuddannelse de næste par år. RS oplyste, at han havde et øn-

ske om en selvstændig kandidatuddannelse, da der på nuværende 

tidspunkt er stabilitet omkring optagelse, frafald og antal dimitten-

der, samt at der er en tidshorisont på 2 år inden uddannelsen vil 

være i drift. Institutlederne bakkede ikke op. De synes ikke at tiden 

er moden til det. Panelet var herefter enige om, at vi ikke skal gøre 

noget lige nu. De henstillede til, at kandidaterne først må ud og vise 

hvad de kan bidrage med og at de findes. 

På mødet var der en debat om hvordan aftagerne i øvrigt kan ind-

drages. Aftagerne vil rigtig gerne bruges til arrangementer, cases i 

undervisningen mv.  

Udenfor dagsordenen opstod der er dialog om, hvad er vigtigst - 

praktikophold eller udlandsophold. Aftagerpanelet var ikke i tvivl 

om, at udlandsophold betyder mest for den efterfølgende beskæfti-

gelse. Praktikophold kræver mere af aftagerne at tilrettelægge, så af-

tagerne foretrækker, at de studerende får praktisk erfaring ved at 

have studiejobs. BSR tilsluttede sig, at det er bedre med studiejob 

end med praktik, det var i hvert fald opfattelsen i aftagerpanelet for 

oecon, som det blev diskuteret på aftagerpanelmødet for oecon i au-

gust sidste år. Man kommer dybere ind i faget, og det erstatter ikke 

fag udbudt på uddannelsen. RS vil forsøge at få formidlet dette til de 

studerende.  

BSR spurgte ind til hvad RS ville gøre anderledes, hvis Politik og 

Økonomi havde en selvstændig kandidatuddannelse. RS svarede, at 

de obligatoriske fag skulle beholdes. Han vil gerne have uddannel-

sen akkrediteret på dansk, da hovedvægten af fagene fra Statskund-

skab kræver, at man kan dansk. Det kunne afhjælpe problematikker 

omkring udenlandske studerende, som af vanveje havner på uddan-

nelsen. Det ville være væsentligt, at uddannelsen var lidt skarpere 

på at kræve at ansøgerne havde politologiske fag. Det er ikke muligt 

at kræve det på nuværende tidspunkt, da uddannelsen kun kan have 

de samme krav som cand.oecon.  
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Der er et problem med, at uddannelsen ikke længere har spilteori. 

RS ønsker er særskilt fag til det kun for poløk’ere. Særskilte fag for 

poløk’ere kræver, at de har en selvstændig uddannelse, og der er 

ikke plads til faget på bacheloruddannelsen. Som det politiske land-

skab ser ud nu, er det ikke tiden at oprette nye uddannelser. Derfor 

må vi vente og se hvad der sker fremover. Ved oprettelse af en selv-

stændig uddannelse vil der også være en ansøgnings og indfasnings-

periode på ca. 2 år. 

8. Orientering om evalueringen af forløbet med gruppesam-

taler på første semester af PolØk 

RS oplyste, at der  har været igangsat et forsøgsprojekt i foråret, for 

at reducere antallet af stresssymptomer på uddannelsen. I flere må-

linger har det vist sig, at stressniveauet på uddannelsen har været 

højt, især for kvindelige studerende. Stress kan individualiseres, 

men vi forsøger at gøre det til et fælles anliggende og at bryde tabuet 

omkring stress ned, ved at begynde at snakke om det i fællesskab. 

Forløbet gik ud på, at 4 ældre studerende fik et lynkursus hos Stu-

denterrådgivningen. Her blev de undervist i studieliv og stress og i 

at facilitere samtaler om studieliv og stress. De 3 samtaler om for-

skellige temaer fremgår bagerst i evalueringsrapporten. Side 7-9 i 

rapporten er de centrale tal. Evalueringerne er gode, og de taler næ-

sten for sig selv. Forløbet har været en succes. Fremover vil en fra 

studievejledningen kunne lære de ældre studerende om studieliv og 

om at facilitere samtaler med yngre studerende. På den måde vil ud-

gifterne kunne nedbringes, når forløbet vil blive gentaget for næste 

årgang. 

RS oplyste, at han har indført et parallelt spørgsmål i undervisnings-

evalueringerne om stress, som ligner spørgsmålene om stress i stu-

diemiljøundersøgelsen. RS har dog bedt om forkert svarskala i 

denne omgang, så der kan ikke udledes det ønskede af svarene. 

BSR spurgte ind til om forløbet med gruppesamtaler kunne anven-

des på andre studier også. RS svarede, at han mener, at det umid-

delbart godt kan rulles ud til alle uddannelser. Forløbet var lagt ind i 

timeplanerne. Alle undtagen én studiegruppe mødte op.  

 

BSR påpegede, at med en udgift på ca. 20.000 kr., så er forløbet 

nærmest betalt hjem, hvis bare én studerende bliver et halvt år 

mere. Det er vigtigt, at det ligger i skemaet, så er det en del af under-

visningen. Forløbet kunne eventuelt bruges til at nedbringe frafald. 

Måske kan et lignende forløb hjælpe nye studerende med det prakti-

ske setup omkring eksamen. Det kunne være ældre studerende, som 

guider nye studerende igennem, hvad der skal ske og hvornår i det 

første eksamensforløb.  
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RS har udledt af evalueringen, at vi endnu ikke kan måle på om det 

virker, men både de studerende og facilitatorer har en god oplevelse 

med forløbet. RS har taget forløbet med på uddannelsesforum.  

Ud over dette forløb, har der været afholdt en workshop om studie-

liv, og her var det også meningen, at stress skulle italesættes. Der 

kom 7 studerende til arrangementet. Der var dog problemer med 

teknikken i lokalet, hvilket bevirkede, at 2 studerende gik igen. Der 

har været afholdt et lignende arrangement på Statskundskab, men 

der kom slet ingen. 

9. Årlig status for oecon-uddannelserne den 30. april 2019 

Der er forskel på kandidatuddannelsen og på bacheloruddannelsen. 

På kandidatuddannelsen er alle indikatorer grønne. 

 

Der skal primært tales om førsteårsfrafald på bacheloruddannelsen. 

Der er sket en ændring i grænseværdierne. Man har udvidet inter-

vallet for, hvornår man får gul indikator, så det nu gælder for første-

årsfrafald mellem 15 % og 25 % (mod mellem 20 % 0g 25 % tidli-

gere). Hvis vi når op på gul på Økonomi, så er det rigtig flot. Tidli-

gere er det forsøgt at mindske førsteårsfrafaldet ved at indføre flere 

obligatoriske opgaver, men det er ikke den retning vi skal gå frem-

over. 

Der bliver indført nye optagelseskriterier med matematik på Kvote 

II. Effekten af det kan vi først se fra næste år. 

Antallet af frafaldne er stort set det samme gennem de seneste år, 

men der er en lille ændring i populationen, som også påvirker indi-

katoren lidt. BSR stiller spørgsmål ved, om de studerende har, hvad 

der forventes af dem, når de kommer her. Vi vil gerne have nogle 

gode studerende til uddannelsen. Det kræver en ærlig markedsfø-

ringsindsats. Det er vigtigt, at ansøgerne har en interesse for øko-

nomi og også vigtigt at de kan matematik. Matematik er dog bare et 

redskab, som bruges i økonomi. Det er en svær balance, at rekrut-

tere de rigtige studerende. Der er redigeret i en del af teksterne til 

nye studerende og alligevel er det svært for de unge mennesker at 

vide, præcist hvad de kan forvente sig af uddannelsen. 

BSR opfordrede til, at komme med forslag til handlingspunkter.  

VJUD foreslog en form for forventningsafstemning på 1. semester. 

Der er flere studerende, der tror, at der kun er enkelte fag, som er 

matematiktunge. Så bliver de overraskede, når de finder ud af hvor 

meget matematikken fylder. CMA tilføjede, at det måske også ville 

være godt, at gøre det mere klart overfor de studerende, hvad de 

skal bruge de tunge fag til. AK oplyste, at meningen med sidste om-

lægning af matematikfag egentlig var, at de skulle henvise til hinan-

den.  
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VJUD foreslog desuden, at tutorerne kunne lægge mere vægt på at 

tale om de tunge matematikfag og anvendelsen af matematik i intro-

duktionen. 

BSR foreslog at man kunne have en enkelt forelæsning, hvor senere 

metoder fra 2. eller 3. semester introduceres. På den måde kunne 

det tydeliggøres hvad de studerende arbejder henimod, og hvad de 

kommer til at lave i den nærmeste fremtid. AK tilføjede, at det må-

ske er muligt, at finde et spændende område, som kan introduceres. 

BSR vil forsøge at indarbejde noget i den første uges undervisning, 

hvor han selv underviser de nye studerende. 

Desuden er der på instituttet ved at blive gennemført et PhD-pro-

jekt, der skal forsøge at afdække frafaldsårsager på oecon og andre 

studier på BSS ved at kombinere registerdata og studiedata. AK hen-

viste til tidsligere undersøgelser, som viser, at studerende, som kom-

mer udefra falder hurtigere fra. MBJ påpegede, at der kan være stor 

forskel på hvorfor de stopper. Det er vigtigt at spørge de studerende 

selv om årsagen. RS oplyste, at der på Politik og Økonomi har været 

gennemført en undersøgelse, hvor studerende har ringet til fra-

faldne studerende. Den primære årsag til frafaldet viste sig her at 

være matematik. De studerende i studienævnet var enige i, at deres 

opfattelse er, at den primære årsag til frafaldet er matematik.  

MBJ spurgte ind til frafaldet på oecon. i forhold til polit. BSR oply-

ste, at på polit. har de mindsket frafaldet ved indførelse af flere obli-

gatoriske opgaver. KU har formentlig et lavere frafald end AU. På 

polit.-uddannelsen er hele første år på et forholdvist umatematisk 

niveau. 

Førsteårsfrafaldet på kandidaten er faldet fra 9 % til 6 %. 

RS oplyste, at der kommer et tilsvarende møde vedrørende Politik 

og Økonomi den 21. maj 2019. 

10. Eventuelt et ekstraordinært møde med diskussion om nye 

studieordninger fra 2020? 

BSR oplyste, at han ikke mener, at der skal det ekstraordinalrt møde 

til at diskutere punktet. På næste studienævnsmøde vil vi starte op 

med en diskussion af, hvilken retning vi skal i. På nuværende tids-

punkt er der fag på bacheloruddannelsen, som ikke har overbyg-

ningsfag på kandidaten. Det drejer sig både om bacheloruddannel-

sen og på kandidaten. Desuden skal vi diskutere linjebetegnelser.   

11. Generel information v/studienævnsformanden 

Der er kommet nye adgangskrav for HA-studerende til kandidatud-

dannelsen i Økonomi. BSR har fået 6 ansøgninger fra HA-stude-

rende til gennemsyn. Der er ingen af de studerende, der er i nærhe-

den af den fagpakke, som vi har foreslået. 3 af ansøgerne er såkaldte 

Top-Up’ere. Det er professionsbachelorer, som har taget fagpakke 
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for at få HA. BSR har ikke hørt mere vedrørende studerende med 

udenlandsk optagelsesgrundlag. 

12. Eventuelt 

VJUD oplyste, at der er problemer med faget Spilteori. Det er som 

om, at forelæser virker ikke rigtig forberedt og engageret i undervis-

ningen, hvilket medfører, at der opstår fejl i undervisningen, og at 

der ikke er så mange oecon.-studerende til stede. De studerende op-

lever, at der er fantastiske holdundervisere i faget. BSR oplyste, at 

det vil slå igennem på den kommende evaluering. AK tager en snak 

med underviseren, så det forhåbentlig kan blive rettet op.  

 

RC opfordrede til, at der kommer styr på valgfagsudbuddet inden 

vejlederne går ud og snakker om dem. BSR oplyste i den forbindelse, 

at der har været et forhåndsgodkendt finansieringsfag fra HA på ba-

cheloruddannelsen. Det har vist sig, at der er for stort overlap til det 

obligatoriske valgfag på bacheloruddannelsen. Det skete på et bekla-

geligt tidspunkt, men fagligheden måtte være fremtrædende. 

13. Næste møde – tirsdag den 21. maj 2019, kl. 9.30-12.00 


