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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  

Dato: 27. marts 2019, kl. 12.30-15.00 

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

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 3 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 20. februar 2019 blev skriftligt 

godkendt den 8. marts 2019 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Udfordringer på 5. semester på Bacheloruddannelsen i Politik og 

Økonomi 

(5. semester består af: 

2504: Macroeconomics (med forudsætningsaktiviteter) 

Offentlig politik og økonomi 

10 ECTS Valgfag) 

4. Omkonvertering af eksamen fra skriftlig til mundtlig 

Bilag 4: Dekanatets uddannelses-nyhedsmail 2019_UGE_9 

5. Brugen af FLOWlock i stedet for ON 

Bilag 5: Vejledning til digitalisering af bilag i FLOWlock 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser for Efterår 2019 

Bilag 6: Fagudbud E19 (ZIP-fil) 

1) Bemandingsplan 

2) BA oecon 

3) Cand.oecon. 

4) BA i Politik og Økonomi 

Offentlig Politik og Økonomi 

Eksamen ændres fra 30 min til 20 min mundtlig og antallet af es-

says reduceres til 3. 

Fagbeskrivelsen for Efteråret 2018: 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-politik-

og-oekonomi  

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-politik-og-oekonomi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-politik-og-oekonomi
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Politologisk Introduktionskursus 

Følgende indsættes under Bemærkninger (til eksamen): 

”Reeksamen: Der afholdes reeksamen i alle fag i samme eksa-

menstermin som undervisningen har været udbudt samt i det ef-

terfølgende semester. 

Ved reeksamen i samme termin som undervisningen har været ud-

budt er eksamensformen den samme. Ved reeksamen i efterføl-

gende semester vil eksamensformen være 20 minutters mundtlig 

eksamen. Alle hjælpemidler er tilladt. Bedømmelse sker efter 7-

trinsskalaen. Der vil være intern censur.” 

7. Generel information v/studienævnsformanden 

Bilag 7.1 Ansøgertal alle uddannelser fordelt på prioritet 

Bilag 7.2 Foreløbige kvote 2-ansøgertal 

8. Eventuelt 

9. Næste møde – onsdag den 24. april 2019 

 

Tilstede: 

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) 

Renée Højgaard Troelsgaard, Sagsbehandler, BSS Studier (RHT) 

Morten Buhrkal Witte, Sagsbehandler, BSS Studier (MBW) 

Anja Lunderskov Jakobsen, Afdelingsleder, BSS Studier (ALJ) 

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

 
Afbud:  
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 

  



 

 

 

  

  

 

Side 3/12 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra studienævnsmødet den 20. februar 2019 blev skriftligt 

godkendt den 8. marts 2019. 

Der er tilføjet yderligere 3 bilag til dagsordenen den 27. marts 

2019: 

Bilag 5.1 er en oversigt over de eksamener, som ændres fra ON til 

FlowLock til efteråret 2019. 

Bilag 7.3 erstatter bilag 7.2, da det er de endelige tal frem for de fo-

reløbige. 

Bilag 7.4 omhandler den administrative håndtering af Topics 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Udfordringer på 5. semester på Bacheloruddannelsen i Po-

litik og Økonomi 

5. semester består af: 

1) 2504: Macroeconomics, hvor der i efterårssemestret 2018 har væ-

ret en stor afleveringsopgave, som skulle godkendes som forudsæt-

ning for at kunne gå til eksamen. 

2) Offentlig politik og økonomi, hvor der har været 3 store essays, 

som skulle afleveres løbende som forudsætning for at gå til eksa-

men.  

3) 10 ECTS Valgfag, hvor de studerende typisk har valgt 3620: Eco-

nometrics I. 

 

På det pågældende semester har der været rigtig mange sammenfal-

dende datoer for afleveringer, som har været afgørende i forhold til 

at kunne gå til eksamen. Dette har medført, at flere studerende har 

haft udprægede angst og stress-symptomer. Der har været eksem-

pler på eksamener med en studiebelastning på 10 ECTS med kun én 

dags mellemrum. De studerende ser meget gerne, at forholdene bli-

ver forbedret.  

På 2504: Macroeconomics ændres formen fra næste fagudbud. De 

studerende skal aflevere 4 af de ugentlige øvelsessæt i løbet af seme-

stret i stedet for én stor opgave, som i øvrigt krævede godkendelse 

og skulle omskrives, hvis den ikke var god nok. Ændringen af kravet 

skulle gerne medføre, at de studerende får mere fleksibilitet. De stu-

derende får mulighed for at planlægge uden om de 3 essays, som er 

påkrævet i faget Offentlig politik og økonomi.  

Ved det kommende efterårsudbud oprettes et nyt økonometrivalg-

fag, 3625: Econometrics of Policy Evaluation, som er målrettet til 
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bachelorstuderende på poløk. Det nye økonometrivalgfag oprettes 

primært til studerende på poløk, hvilket giver bedre muligheder for, 

at styre aktiviteterne undervejs i semestret. RS vil indkalde undervi-

sere til et møde forud for semestret, og på den måde gøre et forsøg 

på at opnå en bedre koordination på semestret.  

RS har i forbindelse med eksamenerne haft en længere korrespon-

dance med Studieplan, og de kunne ikke gøre noget ved, at eksame-

nerne lå tæt. Det fungerer ikke med to eksamener så tæt på hinan-

den, men når der er flere oecon’er tilmeldt en eksamen, så bliver 

poløk’erne mere klemt i eksamensplanlægningen. Eksamensformen 

i Offentlig Politik og Økonomi er mundtlig, og i 2504: Macroecono-

mics er det en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamensformen for det 

nye økonometrivalgfag er aflevering af en hjemmeopgave med efter-

følgende mundtligt forsvar. BSR oplyste i den forbindelse, at den 

skriftlige del sandsynligvis allerede vil ligge i december. At det er 3 

forskellige eksamensformer vil derfor sandsynligvis medføre, at ek-

samenerne placeres med længere mellemrum. Desuden er mundt-

lige eksamener mere fleksible end de skriftlige med hensyn til place-

ring i eksamensperioden. Man kan ikke tage hensyn til den enkelte 

studerendes studieprogram, men hvis de vælger det nye økonome-

trivalgfag, så skulle eksamensperioden gerne komme til at se bedre 

ud for de studerende på 5. semester. 

RS opfordrede CMA til at holde øje med og tale med de studerende 

på 5. semester om forholdene i løbet af semestret, da det måske kan 

åbne en mulighed for at kunne justere på nogle ting undervejs. CMA 

oplyste, at de 3 essays i Offentlig Politik og Økonomi lå helt fast, da 

der var eksterne oplægsholdere til hvert essay. 

4. Omkonvertering af eksamen fra skriftlig til mundtlig 

Ved få tilmeldinger til reeksamen, må man ikke længere ændre reek-

samen til mundtlig i henhold til retningslinjer udstukket fra dekana-

tet. Dette implementeres ved Studienævn for Økonomi fra Forårsse-

mestret 2020 (næste fagudbud). Formen for reeksamen må frem-

over gerne være forskellig fra den ordinære eksamen, men det skal 

fremgå tydeligt af beskrivelsen i fagbeskrivelsen, hvilken reeksa-

mensform, der vil  blive anvendt. 

5. Brugen af FLOWlock i stedet for ON 

På AU er der en generel beslutning om at anvende digitaliserede ek-

samener. Oecon en af de uddannelser med flest papireksamener. 

Der ønskes ikke en mulighed for at aflevere bilag ved siden af besva-

relsen, men at besvarelserne skal være i ét fortløbende dokument.  

RC oplyste, at der på sidste møde i Oeconrådet blev udtrykt udpræ-

get skepsis overfor en ændring af eksamensformen til FLOWlock. 
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De studerende udtrykker stor bekymring for, om systemet overhove-

det er godt nok til at håndtere eksamensbesvarelserne. Der er en ud-

præget opfattelse blandt de studerende af, at systemet går ned, hvis 

datamængden bliver for stor. Det er ikke sikkert, at de studerende 

har et kamera, som er godt nok til at kunne tage billeder af det de 

har skrevet. Desuden skulle det være vanskeligt at arbejde med ta-

beller i systemet. De studerende frygter, at systemet ikke er blevet 

bedre i forhold til flere af de førnævnte uhensigtsmæssigheder, og de 

ønsker derfor ikke umiddelbart en ændring af eksamensformen på 

nuværende tidspunkt. 

BSR oplyste, at macroeksamen på HA tilsyneladende fungerer fint. 

De har mange figurer, og det skulle systemet godt kunne håndtere. 

Man hører meget forskelligt om systemet. BSR indstillede til, at der 

bliver lavet et prøveflow for alle studienævnsmedlemmerne, så det 

kan testes igennem, inden der tages endelig beslutning om eventu-

elle ændringer af eksamensformer på flere fag. MBJ støttede, at der 

ikke skal ske ændringer af eksamensformer, før det er dokumente-

ret, at systemet virker. BSR kontakter CUL og får opsat et prøveflow.  

 

Konkret ændring af eksamensform må afvente resultatet af prøve-

flow. Der er tale om eventuel ændring af eksamensform i følgende 

fag: 

1405: Principles of Micro and Macro 

2504: Macroeconomics 

3505: Macro 1 

4500: Macro 2 

5522: International Economics 

4518: The Economics of the Welfare State. 

 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser for Efterår 2019 

1) Bemandingsplan (Accounting, Econometrics, Finance, 

Macro, Micro) 

 

Økonometri 

AK udtrykte bekymring for, at der en stor mængde kandidat-

fag, som reelt ikke bør udbydes til poløk’ere, da de ikke i de-

res bacheloruddannelse har fået forudsætningerne for at del-

tage. MBJ oplyste at faget 4615: Microeconometrics rettes 

ind til næste fagudbud, men ikke i denne omgang. Der er 

flere fag som har microeconometrics som anbefalet forud-

sætning. AK udtalte, at progressionsformen er udfordret. 

BSR udtrykte enighed, men håber på, at Studienævnet får 

gennemtænkt en bedre model i forbindelse med revision af 
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uddannelsen, så der er bedre mulighed for progression. 

 

Finance 

De nye financefag bygger ovenpå fag fra cand.merc. Det 

medfører, at de oecon-studerende får flere udfordringer på 

disse fag end de gør på de almindelige merc.-fag. Det er 

planlagt at udbyde macro-financefag næste forår. Der er 

bedre mulighed for at få ressourcer, når finansieringsfag 

vinkles over mod macro. Finance er strukturelt set et svært 

område at få udbudt nok fag i. 

 

Micro 

Der udbydes et nyt fag 5440: Environmental Economics (P). 

Faget kan også være relevant for poløk. 

 

Macro 

Faget 5524: Economic Growth and the Environment ligger 

op ad det nyudbudte 5440: Environmental Economics, men 

er tænkt mere ud fra en macro-tankegang. Faget kan være 

svært for poløk’er.  

Generelt har Macro et mere beskedent udbud.. 

 

Generelt om bemandingsplanerne 

Der kommer forhåndsgodkendelser fra både merc.-uddan-

nelsen, som giver større udbud indenfor finance. 

AK opfordrede til at man har det med i overvejelserne, at 

spilteori er udgået som et rent poløk-fag. Selvom de første 

studerende uden spilteori først når til kandidaten om to år, 

skal studienævnet sikre, at der ikke skal laves en løsning i 

sidste øjeblik. AK nævnte, at 5450: Political Economy bygger 

på spilteori. RS oplyste, at han ikke mener, at faget er så in-

teressant for poløk’er. Faget dækker emner, som allerede er 

dækket på statskundskabsfag. RS har et ønske om at spilteori 

integreres i fagene på poløk-uddannelsen igen. 

  

Vedrørende det nye fag, 4428: Politics and Economics of the 

EU. Faget skal være obligatorisk på den nye 2019-kandidat-

studieordning for specialiseringen i Politik og Økonomi. Fa-

get har, som fagbeskrivelsen fremstår ved dette studie-

nævnsmøde, ikke niveau som et økonomi-kandidatfag i oe-

con-øjne. RS udtalte, at hvis niveauet er for lavt, så skal det 

hæves, da faget også bør være relevant for oecon’er at tage. 

AK anbefalede, at underviseren og fagkoordinatoren tager en 

snak om faget, så niveauet kan blive passende. AK påpegede, 
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at der kan være en udfordring i at tilbyde ens niveau i for-

hold til de studerende, som allerede har haft international 

økonomi og det har poløk’erne ikke haft. 

 

2) BA oecon 

Følgende fag er godkendt med ingen eller mindre væsentlige 

kommentarer: 

Der er generelt kommet bedre overensstemmelse mellem 5. 

semester og valgfag og man er kommet igennem den fulde 

omlægning af finance-fag. 

i. 1201: Principles of Organizations and Management. 

Den eneste ubekendte i faget er den ene underviser. 

Der er ingen obligatoriske fag uden undervisere, så 

det skal nok komme på plads inden semesterstart. 

ii. 2305: Financial Accounting. Feedbackformerne ser 

anderledes ud, men man behøver ikke nødvendigvis 

at anvende de standardiserede feedbackformer. 

iii. 1605: Principles of Mathematics and Statistics. Der er 

kun redaktionelle ændringer. Faget har skiftet forelæ-

ser. 

iv. 2622: Mathematics for Economists. Anbefalede for-

udsætningsfag ændres til 1605: Principles of Mathe-

matics and Statistics and 2605: Statistics 

v. 3620: Econometrics I. Der er indført sidetalsbe-

grænsning ved eksamen. Der er endnu kun én under-

viser, men en underviser mere vil være på plads in-

den semesterstart. Faget går mere i dybden med Fi-

nancial eller Time Series Econometrics end det nye 

valgfag 3625: Econometrics of Policy Evaluation. 

vi. 3625: Econometrics of Policy Evaluation. Nyt økono-

metrivalgfag specielt rettet mod Bacheloruddannel-

sen i Politik og Økonomi. Dækker primært mikroøko-

nometri. Dækker ikke så meget tidsserieøkonometri. 

Det vil dog alligevel være muligt, at følge med i kan-

didatfag inden for tidsserieøkonometri på kandida-

ten, men de studerende må forvente en stejl lærings-

kurve. Hvis de studerende allerede ved hvilken ret-

ning de vil i, er det godt at overveje det inden man 

vælger økonometri-valgfag. Eksamen er hjemmeop-

gave med efterfølgende mundtligt forsvar. 
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vii. 1405: Principles of Micro and Macro. Ændres muligvis til 

FLOWLock. 

viii. 3410: Micro 1 

ix. 2504: Macroeconomics. Ændres muligvis til FLOWLock. 
Forudsætninger for at gå til eksamen ændres til 4 selv-
valgte øvelsessæt, hvor det tidligere var én stor opgave, der 
skulle afleveres. Under angivelsen af litteratur fjernes ”Pro-
blem sets”. De anbefalede forudsætninger rettes til 1405: 
Principles of Micro and Macro, 2401: Microeconomics, 
1605: Principles of Mathematics and Statistics, og 2622: 
Mathematics for Economists. 

x. 3505: Macro 1. Ændres muligvis til FLOWLock. Der er et 
emne, der er taget ud. Der er fjernet alt omkring forudsæt-
ninger for at gå til eksamen. 

 

3) Cand.oecon. 

Følgende fag er godkendt med ingen eller mindre væsentlige 

kommentarer: 

i. 4201: Organizational Change and Development 

ii. 4394: Financial Econometrics. Pensumændringer. 

Hjemmeopgaven er afkortet én dag. 

iii. 4615: Microeconometrics. Faget ophører som obliga-

torisk fag på specialiseringen i politik og økonomi, 

men der kan stadig være studerende, som mangler at 

tage faget. Der er indført en sidetalsbegrænsning på 

hjemmeopgaven. Hjælpemidler skal ændres til anvi-

ste - projektrapport. 

iv. 4616: Time Series Econometrics. Hjælpemidler æn-

dres til: Alle undtaget computer. Studienævnet tæn-

ker over en bedre form til næste udbud, så de stude-

rende ikke bliver tvunget til at printe en hel masse 

noter og tage med. 

v. 4645: Machine Learning Methods in Empirical Eco-

nomics. Eksamensformen er ændret til skriftlig op-

gave med mundtligt forsvar. Forudsætningsaktivitet 

er dermed fjernet. Hjælpemidler skal ændres til anvi-

ste - projektrapport. 

vi. 5347: High Frequency Econometrics (P). Hjælpemid-

ler skal ændres til anviste - projektrapport. 

vii. 5637: Applied Micro Econometrics (P). Hjælpemidler 

skal ændres til anviste - projektrapport. 
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viii. 6954: Mathematical Analysis. Ændring af forudsæt-

ninger for at gå til eksamen, så der ikke længere skal 

ske en bedømmelse. Anbefalet forudsætningsfag æn-

dres til: 2622: Mathematics for Economists. 

ix. 6340: Advanced Asset Pricing. Aflevering af hjemme-

opgave er ikke en forudsætning for at gå til eksamen, 

men en del af eksamen. 

x. 4105: Theories of the Firm. De obligatoriske opgaver 

bliver frivillige, så forudsætningerne for at gå til eksa-

men fjernes. 

xi. 4407: Labour Economics. Der er litteraturændringer. 

xii. 4425: Micro 2. Der er små ændringer i rækkefølgen i 

indholdet. 

xiii. 5418: Health Economics. Der er ikke væsentlige æn-

dringer. De studerende skal lave en præsentation på 

20 minutter som forudsætning for at gå til eksamen. 

Studienævnet vil være opmærksomme på om littera-

turen holdes inden for de 600 sider. 

xiv. 5440: Environmental Economics (P). Faget er nyt. 

Hjælpemidler skal oprettes som anviste – projektrap-

port, som ved de øvrige projektfag. 

xv. 5450: Political Economy. Der er ændringer i em-

nerne. Der skal ikke stå, at faget udbydes på en kan-

didatuddannelse i Public Policy, da denne ikke fin-

des. Studerende på kandidatuddannelsen i Stats-

kundskab må også tage faget. 

xvi. 4500: Macro 2. Ændres muligvis til FLOWLock. Fa-

get er revideret væsentligt og får en ny underviser. 

Faget er forsøgt tilpasset til de øvrige macro-fag. 

xvii. 4518: The Economics of the Welfare State. Ændres 

muligvis til FLOWLock. Student Presentations fjer-

nes fra feedback-formerne. I stedet for indsættes 

peer-feedback. De studerende har ikke oplevet præ-

sentationer i praksis. 

xviii. 5522: International Economics. Ændres muligvis til 

FLOWLock. Der er lavet en ændring trade-delen og 

byttet lidt rundt i indholdet i øvrigt. Der kommer nye 
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undervisere på faget. Standardformulering vedrø-

rende WO/FLOWlock indsættes, så der ikke er tvivl 

om, at det er den rette eksamensform. 

xix. 5524: Economic Growth and the Environment. Faget 

er et nyt fag. Forudsætter ikke nogen 4000-fag. BSR 

oplyste, at han helst så, at det byggede videre på et 

4000-fag, når det er et 5000-fag. Umiddelbart passer 

det nye 4500: Macro 2 bedst, men det kører på 

samme tid. Underviseren er ny, så det er ok at faget 

kører uden anbefalede forudsætninger i år, men fra 

næste år sættes 4500: Macro 2 på som anbefalet for-

udsætning, evt. med en bemærkning om, at de to fag 

kan følges sideløbende. 

xx. 6551: Advanced Macroeconomics. Der er ændret i 

indholdet. De obligatoriske opgaver er fjernet helt. 

xxi. Project-Based Internship for Public Policy (10 ECTS 

og 20 ECTS) – Fagbeskrivelsen er lavet ud fra de In-

ternships, som i forvejen eksisterer på Oecon-uddan-

nelsen, men kan kun tages af studerende på speciali-

seringen i Politik og Økonomi i henhold til den nye 

studieordning herfor. 

 

Følgende fag kræver opfølgning før endelig godken-

delse: 

i. 4325: Accounting for Decision and Control – 

eksamensformen 20 minutter uden forbere-

delse. Studienævnet vil gerne have en begrun-

delse for at fjerne forberedelsestiden. 

ii. 6350: Advanced Corporate Finance. Ved den 

ordinære eksamen er det en forudsætning, at 

den studerende har lavet en præsentation af 

en artikel på 15 minutter efter retningslinjer 

givet af underviseren og de skal komme ind 

på bestemte spørgsmål i præsentationen. Ved 

reeksamen får den studerende en artikel med 

tilhørende spørgsmål, som skal præsenteres 

ved eksamen. Eksamenstiden udvides til 30 

minutter. Forudsætningsfagene er for bredt 

formuleret. Det skal præciseres. 
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iii. 4428: Politics and Economics of the EU. Fa-

get er nyt og obligatorisk for studerende opta-

get fra efteråret 2019 på specialiseringen i po-

litik og økonomi. RC påpegede, at det skal gø-

res klart fra godkendelse af fagbeskrivelsen, 

hvad der er forudsætninger for at kunne del-

tage i eksamen. Der skal tilføjes punkter om 

Course Evaluation og Feedback. De anbefa-

lede faglige forudsætninger skal ligeledes til-

rettes, så der kommer nogle konkrete fag på. 

Niveauet på økonomi-delen skal genoverve-

jes. Se kommentarer under punkt 6.1. 

iv. 5102: Economics of Marketing. Der er redak-

tionelle ændringer.  Anbefalede faglige forud-

sætninger bør revideres, så det kun er de rele-

vante der fremgår.  

 

4) BA i Politik og Økonomi 

Fag som alene udbydes til Bacheloruddannelsen i Politik og øko-

nomi skrives ind i regnearket sammen med de øvrige fag fra oecon, 

så fagbeskrivelserne til disse bliver indkaldt samlet. Det drejer sig 

om: 

- Politologisk Introduktionskursus, 1. semester, efterår 

- Metode og Videnskabsteori, 2. semester, forår 

- Offentlig Ledelse, 4. semester, forår 

- Offentlig Politik og Økonomi, 5. semester, efterår 

i. Offentlig Politik og Økonomi 

Eksamen ændres fra 30 min til 20 min mundtlig og antallet 

af essays reduceres til 3 (som det har været i praksis, 

selvom kursuskataloget sagde noget andet). 

Fagbeskrivelsen for Efteråret 2018: 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-

politik-og-oekonomi  

ii. Politologisk Introduktionskursus 

Følgende indsættes under Bemærkninger (til eksamen): 

”Reeksamen: Der afholdes reeksamen i alle fag i samme 

eksamenstermin som undervisningen har været udbudt 

samt i det efterfølgende semester. 

Ved reeksamen i samme termin som undervisningen har 

været udbudt er eksamensformen den samme. Ved reeksa-

men i efterfølgende semester vil eksamensformen være 20 

minutters mundtlig eksamen. Alle hjælpemidler er tilladt. 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-politik-og-oekonomi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83701/Offentlig-politik-og-oekonomi
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Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. Der vil være intern 

censur.” 

7. Generel information v/studienævnsformanden 

Det format, vi har fået ansøgningstal på kandidatuddannelserne i, er 

ikke så detaljeret, som  det plejer at være. Oversigten er delt op i 

specialiseringer. På driftsøkonomi er er 20 ansøgere (10 med 1. prio-

ritet), på nationaløkonomi er der 56 ansøgere (36 med 1. prioritet), 

på politik og økonomi er der 30 (25 med 1. prioritet), på IMSQE er 

der 48 (36 med 1. prioritet) og på økonomi uden specialisering er 

der 130 (104 med 1. prioritet). På IMSQE er der muligvis mange 

udenlandske ansøgere, som sandsynligvis ikke kommer ind. BSR vil 

melde tilbage, når der kommer opdaterede tal. 

  

Der er kommet endelige ansøgningstal for kvote II-tal. På økonomi 

er der 134 ansøgere og på politik øg økonomi er der 82 ansøgere. 

Det er nogenlunde samme niveau som i 2017, men en nedgang i for-

hold til sidste år.  

 

BSR er sammen med BSS Studier blevet enig om en ny måde at 

håndtere Topics på, så det falder mere sammen med øvrige frister i 

forbindelse med eksamen. Af nye tiltag i den forbindelse er, at de 

studerende allerede ved tilmelding skal have tilknyttet en vejleder. I 

modellen er der 3 forsøg med 3 frister. 

 

8. Eventuelt 

RC oplyste, at der er problemer med for få studiepladser. De stude-

rende booker derfor undervisningslokaler og bruger dem til læse-

pladser. Det resulterer i, at der kan sidde 3 studerende i et lokale, 

hvor der kunne have siddet mange flere. BSR vil bringe ønsket om 

flere studiepladser med videre til prodekanen. 

 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes onsdag den 24. april 2019, klokken 9.30-12.00 


