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Ekstraordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 27. april 2020, kl. 13.00-14.00 
Sted: Skype for Business 
 
 
Dagsorden  

Referat 

Ekstraordinært 

møde, april 2020 

1. Omlægning af eksamener 

1) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Eksamen i Offentlig Ledelse blev fastlast ved Studie-
nævnsmøde den 20. april 2020. 
Der er ikke yderligere eksamener at omlægge. 

2) Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i øko-
nomi 
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Til stede: 
VIP-medlemmer: 
Professor og studienævnsformand Alexander Koch, Institut for Økonomi 
(AK) 
Professor og studieleder Rune Stubager, Institut for Statskundskab (RS) 
Professor Bo Sandemann Rasmussen, Institut for Økonomi (BSR) 
Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 
 
Studerende: 
Næstformand Esben Clausen (EC) 
Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 
Nicolas Seidenschnur (NS) 
Ida Gram Rye Hansen (IGRH) 
 
Observatører:  

Professor og studieleder Michael Svarer, Institut for Økonomi (MS) 
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Re-
ferent 
 
Afbud:  
Ingen 
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Referat: 

1. Omlægning af eksamener 
 

1) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

Eksamen i Offentlig Ledelse blev fastlast ved Studienævnsmøde den 
20. april 2020. 
Der er ikke yderligere eksamener at omlægge. 
 

2) Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i økonomi 
 
Studienævnet var enige om, at alle mundtlige eksamener skal gøres digi-
tale og afvikles over Zoom. 
 
Det fremgår ikke af godkendelsesmailen fra prodekanen for uddannelse, 
men i notatet af 17. april 2020 fra prodekanen og Studieberedskabsgrup-
pen står der, at en ON-eksamen kan omlægges til mundtlig, hvis der er un-
der 20 tilmeldte studerende. Dem er der 3 af, så eksamen i Monetary Eco-
nomics, Behavioural Consumer Theory og Advanced Microeconomic 
Theory omlægges fra ON til 20 minutters mundtlig eksamen uden forbere-
delse. 
 
En række eksamener forlænges med 15 minutter, for at de studerende får 
ekstra tid til at oploade billeder af håndskrift i matematiktunge fag. Det 
gælder Statistics, Microeconomics, Game Theory and International Trade 
og Game Theory (reeksamen i ordinær termin). 
 
Studienævnet drøftede en eventuel mulighed for at ændre bedømmelses-
form i faget Statistics til Bestået/ikke bestået. Bedømmelsesformen bliver 
ikke ændret, bl.a. fordi ændring af bedømmelsesformen ikke er en del af 
omlægningerne i henhold til ovennævnte notat. 
 
De studerende påpegede, at det er problematisk, at der ikke er studerende 
med i Studieberedskabsgruppen. 
 
MS formidler til underviserne på Institut for Virksomhedsøkonomi 
(MGMT). 
 
Studienævnet har ikke på nuværende tidspunkt hørt om udfordringer med 
august-fag. 
 
Der har været kritik af holdundervisningen på enkelte øvrige fag, men Sta-
tistik er det fag, som er mest presset over at holdundervisning ikke har 
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fungeret hensigtsmæssigt i det digitale format. Drøftelserne vedrørende 
undervisningen i de forskellige fag fortsatte. De studerende er især bekym-
ret for, at undervisningsformatet især vil gå ud over førsteårsstuderende og 
dermed medføre ekstra førsteårsfrafald. De studerende har desuden op-
lyst, at der er blevet aflyst holdtimer, og at enkelte holdtimer er blevet af-
løst af et tilbud om 15 minutters individuel vejledning. MS vil drøfte un-
dervisningens tilrettelæggelse med de konkrete undervisere i de tilfælde, 
hvor det har været problematisk, og han vil bede underviserne om at godt-
gøre, hvordan de vil afholde undervisningen i den resterende del af perio-
den. RS tilføjede, at det normale evalueringsflow sandsynligvis også vil af-
spejle, hvor der har været uhensigtsmæssigheder, men på det tidspunkt, vil 
det være for sent at rette noget op.  
 
 


