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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 20. februar 2020, klokken 12.30-15.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 
 
 
Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 2 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

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

3. Ny studieleder pr. 1. marts 2020 

4. Undervisningsevalueringer Efterår 2019 

5. Fagudbud Efterår 2020 - kandidatfag 

1) Ændring af evalueringstekst for fagudbud alene med 
vejledning og uden undervisning 

2) Accounting 
4325: Accounting for Decision and Control 

3) MGMT 
4247: International Management – eftersendt til stu-
dienævnet 

4) Econometrics 
4394: Financial Econometrics 
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics 
4645: Machine Learning Methods in Empirical Eco-
nomics 
5347: High Frequency Econometrics (P) 
5637: Applied Micro Econometrics (P) 
6954: Mathematical Analysis 

5) Economics – macro  
4505: Macro 2 – erstatter 4500 Macro 2 
4518: The Economics of the Welfare State 
5522: International Economics 
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5524: Economic Growth and the Environment 
6551: Advanced Macroeconomics 

6) Economics – micro 
4105: Theories of the Firm 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2 
4428: Politics and Economics of the EU 
5102: Economics of Marketing 
5418: Health Economics 
5440: Environmental Economics (P) 
5450: Political Economy 

7) Finance 
4345: Asset Pricing – delt med merc. 
4346: Corporate Finance – delt med merc. 
6340: Advanced Asset Pricing 
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS) 
6355: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) 

6. Generel information v/studienævnsformanden 
Bilag 6 ØK_BA_årg_2016-2018_karakterer – eftersendt til 
studienævnet 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
Torsdag den 19. marts 2020, 9.30-12.00 – OBS i K101 
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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: 
Esben Clausen (EC) 
Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 
Nicolas Seidenschnur (NS) 
Ida Gram Rye Hansen (IGRH) 
 
Observatører:  
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Christine Brink Schmidt, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CBS) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - 
Referent 
 
Afbud:  
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen er opdateret med fagbeskrivelsen til 4247: International Ma-
nagement og bilag til pkt. 6 vedrørende karakterer for adgangsgrundlaget 
til bacheloruddannelsen. De studerende og RS havde et ønske om, at det 
skrives i dagsordenen, om der er sager vedrørende dispensationer og merit 
på mødet. I dagens tilfælde er bilagene kommet så sent, at det ikke har væ-
ret muligt. Der vil fremover blive sendt en meddelelse via BlackBoard til 
studienævnsmedlemmerne, såfremt der er sager vedrørende dispensatio-
ner og merit til behandling.  
Referaterne af møderne den 23. januar 2020 blev skriftlig godkendt den 6. 
februar 2020. 

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

3. Ny studieleder og studienævnsformand pr. 1. marts 2020 
Professor Michael Svarer er blevet udpeget af dekanen som ny studieleder 
pr. 1. marts 2020. Bo fortsætter som menigt medlem af studienævnet, så 
Michael vil deltage i studienævnsmøderne som observatør. 
 
Professor Alexander Koch blev valgt som ny studienævnsformand. 

4. Undervisningsevalueringer Efterår 2019 
Der har været nogle tekniske udfordringer med at få link til evalueringerne 
til at virke og med at færdiggøre evalueringerne. BSS IT kan ikke forklare, 
hvad der er sket.  
Der er kommet nyt layout på de aggregerede rapporter, og studienævnet 
gav udtryk for, at det er positivt og letter overskueligheden med en sorte-
ring på udbyttet af faget. 
 
Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi 
Opgørelsen indeholder kun de fag, der alene udbydes på Politik og Øko-
nomi og ikke alle andre fag, som indgår på uddannelsen. Der er en fin 
svarprocent og et fint udbytte i alle fag, så det blev ikke debatteret nær-
mere. Studienævnet har er et ønske om fremadrettet at få de PolØk-stude-
rendes svar på evalueringerne af de samlæste fag med på opgørelsen, så 
man kan se hvordan hhv. de Oecon-studerende og de PolØk-studerende 
evaluerer fagene. 
 
Bacheloruddannelsen i Økonomi 
Vedrørende det samlede udbytte, så er der 3 fag, der er gået i gul.  
Studienævnet diskuterede evalueringsresultaterne for de pågældende fag, 
og studielederen vil følge op herpå ud fra gældende regler for opfølgning 
på undervisningsevalueringer på BSS. 
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Kandidatuddannelsen i Økonomi 
Der er et fag, som er gået i rød. Som konsekvens heraf er faget blevet helt 
re-designet, så det fremadrettet får en bedre sammenhængende struktur. 
 
Der er 5 fag, som er gået i gul. Studienævnet diskuterede evalueringsresul-
taterne for de pågældende fag, og studielederen vil følge op herpå ud fra 
gældende regler for opfølgning på undervisningsevalueringer på BSS. 
 

5. Fagudbud Efterår 2020 - kandidatfag 

1) Ændring af evalueringstekst for fagudbud alene med vejled-
ning og uden undervisning. Fremover vil der på engelsk stå: 
“All Bachelor's and Master's degree courses are part of the 
joint, digital course evaluation at Aarhus BSS. The course eval-
uation usually opens at the end of the course. The Board of 
Studies recommends that students complete the evaluations, 
as it is part of the overall quality assurance of the education.” 
 
På dansk kommer der til at stå: 
”Alle bachelor-og kandidatfag er en del af den fælles, digitale 
kursusevaluering på Aarhus BSS. Kursusevalueringen åbnes 
typisk i slutningen af undervisningsforløbet. Studienævnet an-
befaler til at udfylde evalueringen, da den indgår i den sam-
lede kvalitetssikring af uddannelsen.” 

2) Accounting 
4325: Accounting for Decision and Control 
Der er sket en omskrivning af kvalifikationsbeskrivelsen. Fag-
beskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 

3) MGMT 
4247: International Management 
Faget blev aflyst som sommerfag, og det udbydes nu som al-
mindeligt valgfag i efteråret. Af den medsendte fagbeskrivelse 
fremgår det ikke direkte, at eksamensformen er hjemmeop-
gave efterfulgt af mundtlig eksamen. Det plejer det at være, så 
underviseren må spørges, om det ikke stadig skal være sådan.  
Forudsætningsfag: 2465: Marketing and Strategy skrives ind 
som anbefalet forudsætning. Tekst vedrørende ”electives ma-
ster 4845” fjernes. Fagbeskrivelsen blev godkendt med de be-
skrevne ændringer. 

4) Econometrics 
4394: Financial Econometrics 
Lidt ændringer i litteratur. Fagbeskrivelsen blev godkendt 
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uden bemærkninger. 
 
4615: Microeconometrics 
Fagbeskrivelsen er tænkt igennem igen, så den også favner det 
nye valgfag for PolØk’erne: Econometrics of Policy Evaluation. 
Forudsætninger: QQL slettes som anbefalet faglig forudsæt-
ning. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4616: Time Series Econometrics 
Ændret indhold og ændret litteratur. Der kommer ny beman-
ding på. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics 
Underviserne havde spørgsmål til om den samme afleverings-
opgave kan anvendes som forudsætning både til ordinær eksa-
men og reeksamen. Det kan den godt. Der ikke være krav om, 
at opgaven skal bestås, men blot afleveres. Fagbeskrivelsen 
blev godkendt uden bemærkninger. 
 
5347: High Frequency Econometrics (P) 
Redaktionelle ændringer. Relevant at vide, hvilken program-
mering man skal bruge. MathLab og R kan bruges. Undervi-
serne går primært ud fra at der bruges MathLab, og de stude-
rende får ikke hjælp i andet. Morten snakker med undervi-
serne om eventuelt at lave en tydeligere beskrivelse. Fagbe-
skrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
5637: Applied Micro Econometrics (P) 
Redaktionelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
6954: Mathematical Analysis 
MBJ påføres som fagansvarlig indtil en underviser er udpeget. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 

5) Economics – Macro  
4505: Macro 2 – erstatter 4500 Macro 2 
Emne som ligger i Macro 1 er flyttet til Macro 2, da det ikke 
nåede at blive gennemgået. Emnerne er blevet revideret og 
blevet klarere, og de nye emner har mere samfundsrelevans. 
De studerende foreslog til ændring af fagets navn, for måske at 
øge populariteten af faget. BSR afviste dette, da Macro 2 er 
kendt af aftagere som netop Macro 2. Fagbeskrivelsen blev 
godkendt uden bemærkninger. 
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4518: The Economics of the Welfare State 
Ingen ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden be-
mærkninger. 
 
5522: International Economics 
Redaktionelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
5524: Economic Growth and the Environment 
Redaktionelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
6551: Advanced Macroeconomics 
Ny eksamensform. Tidligere var der en 5-dages eksamen. Det 
medførte lidt for meget ”gruppearbejde” blandt de studerende. 
Nu er der en mundtlig eksamen med forberedelse. Eksamen 
består af et kodningsspørgsmål og teoretisk spørgsmål. Stan-
darden for mundtlige eksamener er 20 minutter, men her er 
der en særlig grund til 30 minutter, for at kunne nå begge 
spørgsmål. De studerende bemærkede, at PolØk’erne ikke har 
haft tidsserieøkonometri, og derfor vil have vanskeligt ved at 
følge med i faget. Studielederen bemærkede hertil, at PolØk-
studerende ofte heller ikke har de makroøkonomiske forud-
sætninger til at følge faget, så faget er næppe relevant for 
PolØk’erne. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærknin-
ger. 

6) Economics – micro 
4105: Theories of the Firm 
Redaktionelle ændringer og ændringer i litteratur. Fagbeskri-
velsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4407: Labour Economics 
Ændret, så der er overensstemmelse mellem emner og littera-
tur. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4425: Micro 2 
Redaktionelle ændringer. Følgende litteratur blev tilføjet un-
der studienævnsmødet: Laffont, Jean-Jacques and David Mar-
timort, 2002, The Theory of Incentives: The Principal-Agent 
Model, Princeton University Press, Chapter 8.2 (will be availa-
ble as compendium). Fagbeskrivelsen blev godkendt uden be-
mærkninger. 
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4428: Politics and Economics of the EU 
Ændring i eksamensform. Den er fremover uden hjælpemid-
ler, da der var forvirring, fordi der var adgang til internettet 
under eksamen. Der skal foretages nogle ændringer i det 
sproglige, og der skal justeres i kravet for hvad der skal til for 
at gå til eksamen. Der er tale om større rettelser, så fagbeskri-
velsen skal godkendes på ny på næste studienævnsmøde. 
 
5102: Economics of Marketing 
Redaktionelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
5418: Health Economics 
Redaktionelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
5440: Environmental Economics (P) 
Redaktionelle ændringer. Sidetal for gruppebesvarelser skal 
være 12-16, hvilket blev afklaret under studienævnsmødet. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
5450: Political Economy 
Lidt ændret litteratur. 4415 slettes som anbefalet forudsæt-
ning. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 

7) Finance 
4345: Asset Pricing – delt med merc. 
De to udgaver af faget skal holdes så ens som muligt for at 
undgå fejl, når der revideres. Feedback og evaluering skal 
med. De anbefalede forudsætninger beholdes, som de står. 
Studienævnet besluttede, at der skal være intern censur for oe-
coner, da den eksterne censur er dækket andetsteds. Fagbe-
skrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4346: Corporate Finance – delt med merc. 
De to udgaver af faget skal holdes så ens som muligt for at 
undgå fejl, når der revideres. Feedback og evaluering skal 
med. De anbefalede forudsætninger beholdes, som de står. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
6340: Advanced Asset Pricing 
Underviserne er blevet forespurgt om eksamensformen. Eksa-
men skal bestå af aflevering af en skriftlig opgave. Denne skal 
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forsvares på en konferencedag, hvor der ligeledes skal oppone-
res på en anden opgave indleveret af en anden studerende. På 
fagbeskrivelsen er konferencedagen angivet som 1 times 
mundtlig eksamen, da det er det, som planlægningssystemet 
kan håndtere. Reeksamen skal også være en time mundtlig på 
baggrund af en afleveret opgave, hvor den studerende får udle-
veret en opgave til opponering. Fagbeskrivelsen blev godkendt 
uden bemærkninger. 
 
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS) 
Samme som ovenfor. AK anførte, at det virker lidt underligt, at 
der ikke eksamineres i samme som faget nedenfor. Fagbeskri-
velsen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) 
Fagnummeret er blevet ændret, men ellers er der kun redakti-
onelle ændringer. Fagbeskrivelsen blev godkendt uden be-
mærkninger. 

6. Generel information v/studienævnsformanden 
Curriculumbaseret planlægning 
BSR har været til møde om den curriculumbaserede planlægning med pro-
dekan for uddannelse, Per Andersen, og de andre studieledere. Der er et 
klart flertal, der gerne vil have en klyngestruktur med 8-10 fag i en klynge, 
hvor fagene i hver klynge ikke må overlappe skemamæssigt. Hvis denne 
klyngestruktur vedtages, må fagene på kandidatuddannelsen i økonomi 
deles op i hvad 1. semesterstuderende typisk tager og hvad 3. semesterstu-
derende typisk tager. Det er svært på forhånd at sige, hvor indskrænkende 
det er for praksis. Det bliver nok primært et problem med de tværfaglige 
uddannelser (som PolØk). Den curriculumbaserede planlægning skal først 
implementeres i efteråret 2021. 
 
Udenlandske ansøgere 
Studielederen har fået nye beføjelser til at vurdere ansøgninger fra uden-
landske studerende. Han har på nuværende tidspunkt vurderet ikke-EU 
ansøgere. Han har vurderet 13 ansøgninger, hvoraf 2 er blevet godkendt. 
Der så ud til også at være andre dygtige studerende blandt ansøgerne, men 
de havde ikke den rigtige fagsammensætning til Oecon.-uddannelsen. 
Udenlandske EU-ansøgere vil være de næste, som skal vurderes på samme 
måde. 
 
Frafald generelt og i forhold til karakterer. 
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Der er fremsendt en opgørelse over karakterer for adgangsgivende eksa-
men til studienævnets medlemmer. Der er netop indført et krav om, at stu-
derende som optages på bacheloruddannelsen gennem kvote 1 generelt 
skal have et karaktergennemsnit på 7. I forbindelse med en vurdering af, 
hvad der kan gøres, for at mindske frafaldet og især førsteårsfrafaldet, kan 
det måske overvejes, om der skal suppleres med et krav om 7 i matematik. 
Det har de på Faculty of Natural Sciences. 

7. Eventuelt 
NS oplyste, at det kan være svært som studerende at få øje på informatio-
ner om kandidattilmeldinger. Der står ikke noget på BlackBoard. BSR op-
lyste, at der står noget på studieportalen, og det har ligget der i 14 dage. 
MLT og BSR tager en snak med vejledningen om mulighederne for mere 
information vedrørende ansøgning til kandidatuddannelsen og den nye 
kandidatstudieordning.  
 
De studerende er blevet bedt om at finde andre studerende, som vil deltage 
i arbejdet med en ny Equis-rapport. Det er meget svært at finde stude-
rende til det. For de studerende er det et meget stort arbejde. De skal binde 
sig til meget, og det er svært at se nytteværdien i det. 
 
De studerende påpegede, at de synes, at reeksamensplanen kommer sent 
ud. Instituttet oplyste, at der ligger en plan, som er fælles for hele BSS. Der 
er meget kort tid fra den sidste karakter kommer, og til at det er muligt at 
komme med en endelig reeksamensplan. De studerende opfordres til at 
kigge på den foreløbige plan. Datoerne i den foreløbige plan kan ikke ga-
ranteres, da det jo er en foreløbig plan, men som regel er der ikke så store 
ændringer til den. 
 
Prorektor Berit Eika har et ønske om at deltage i et studienævnsmøde i alle 
studienævn i løbet af året. Oprindeligt skulle det være et forårsmøde, men 
på grund af en presset kalender, kommer det nok til at vente til efteråret. 

8. Næste møde 
Torsdag den 19. marts 2020, 9.30-12.00 – OBS i K101 


