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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 19. maj 2020, kl. 10.30-12.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Skype for Business 
 
 
Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 5 

1. Godkendelse af dagsorden og referater fra møde den 20. april 
2020 og ekstraordinært møde den 27. april 2020. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Ingen sager 

3. Tilmeldinger til fag, aflysninger af fag og overbookinger af fag 
Bilag 3.1 1. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_BAO-
ECON 
Bilag 3.2 1. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_POLØK 
Bilag 3.3 1. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_KAO-
ECON 
Bilag 3.4 2. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_BAO-
ECON 
Bilag 3.5 2. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_POLØK 
Bilag 3.6 2. runde - Undervisningstilmeldinger_E20_KAO-
ECON 
 

4. Studieordninger 2020 i dokumentform til publicering på 
www.au.dk/studieordning/  (bilag er både i Word og pdf-ud-
gaver) 

1) Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi 
Bilag 4.1.1 BAuddannelsen i PolØk 2020 med track 
changes 
Bilag 4.1.2 Ændringstekst til Bacheloruddannelsen i 
PolØk 2018 

2) Bacheloruddannelsen i Økonomi 
Bilag 4.2.1 Bacheloruddannelsen i Økonomi 2020 med 
track changes 

http://www.au.dk/studieordning/
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Bilag 4.2.2 Ændringstekst til Bacheloruddannelsen i 
Økonomi 2017 

3) Kandidatuddannelsen i Økonomi 
Bilag 4.3 KAuddannelsen i Økonomi 2020 og 2021 
track changes 
 

5. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Evaluering af gruppesamtaler PolØk 
Bilag 5.1 Evalueringsrapport gruppesamtaler_2020 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 
Mandag den 15. juni 2020, klokken 12.30-15.00 
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Til stede: 
VIP-medlemmer: 
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) - mø-
deleder 
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Re-
ferent 
 
Afbud:  
Professor og studienævnsformand Alexander Koch, Institut for Økonomi 
(AK) 
Christine Brink Schmidt, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CBS) 
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
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Referat: 
Mødet afholdtes ved hjælp af Skype for Business som følge af nedluknin-
gen af de fysiske faciliteter på AU i forbindelse med forhindringen af 
smittespredning af Corona-virus. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referater fra møde den 20. april 2020 og ekstraordinært møde den 27. 
april 2020 er endnu ikke klar til godkendelse. De vil blive fremsendt til 
skriftlig høring. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet diskuteres bag lukkede døre 

3. Tilmeldinger til fag, aflysninger af fag og overbookinger af 
fag 

RS påpegede, at faget Politics and Economics of the EU på kandidatuddan-
nelsen har et meget lavt tilmeldingstal i forhold til at det er et obligatorisk 
fag på specialiseringen i politik og økonomi. En overbooking på 20 er må-
ske ikke nok, når faget er obligatorisk. MLT undersøger årsagen til det, og 
overbookingen vil blive rettet til herefter (se neden for). 
 
VJUD påpegede, at på bacheloruddannelsen har valgfaget Micro 1 meget få 
tilmeldinger i forhold til sidste år. Hun ville derfor gerne høre det øvrige 
studienævn, om faget måske har en højere sværhedsgrad i forhold til 
Macro 1. Hun har bemærket, at der er tilsvarende tendenser med kandi-
datfaget Micro 2 og Macro 2, som er kernefag. BSR svarede hertil, at 
Macro 2 er blevet revideret til dette fagudbud. Rebranding af et fag tager 
tid. Han medgav, at Micro 2 har meget få tilmeldinger. VJUD spurgte ind 
til, om Micro 2 måske også skal rebrandes. Hun tilføjede, at man måske 
kunne have en større forventningsafstemning med de studerende i Micro 1, 
så man ikke risikerer at skræmme de studerende. MS tilføjede, at han har 
bemærket, at der er enormt stor forskel på karakterfordelingen i de for-
skellige fag. Han vil meget gerne undersøge, om der er en sammenhæng 
mellem karaktererne, og hvad de studerende vælger. I så fald vil det være 
relevante oplysninger for underviserne. VJUD svarede hertil, at det er ikke 
den eneste faktor, der er bestemmende for, hvad de studerende vælger af 
fag, men den har helt sikkert indflydelse, når de studerende vælger fag. 
MBJ tilføjede, at det er svært at drage en kausal sammenhæng. Der kan 
også være forskelle i undervisningsmetoderne i de forskellige fag og andre 
faktorer, som man ikke umiddelbart kender. VJUD tilføjede, at der kan 
være en tendens til, at de fagligt stærke studerende vælger bestemte fag. 
BSR tilføjede, at for 2 år siden var der ret lav søgning til Macro 1. Nu er der 
færre emner i faget, da enkelte emner i stedet er flyttet over i Macro 2. MS 
svarede hertil, at han gerne vil se på karaktererne i de enkelte fag. Han vil 
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forsøge at lave en lille analyse af, om der er sammenhæng mellem karakte-
rer og antal tilmeldinger. BSR tilføjede, at valgfriheden på kandidatuddan-
nelsen kan gøre det svært at konkludere for meget på de fag. MS konklude-
rede, at han og studienævnet vil se på data, og på om der kan udledes no-
get. Der skal også tales om faldgruber i fortolkningen. Oeconrådet vil lige-
ledes bidrage med deres fortolkning af data.  
 
MBJ spurgte ind til, hvilke fag institutlederen har godkendt til oprettelse. 
MS svarede hertil, at alle fag med undtagelse af 6360: Advanced Corporate 
Finance (10 ECTS) og 6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) blev 
oprettet. De to fag blev aflyst, da der kun var to tilmeldinger til dem. 
 
Studerende som endnu ikke er optaget på AU fremgår ikke af tilmeldings-
tallene, og der vil derfor blive lavet en overbooking, så vi sikrer, at der er er 
plads på forskellige fag. Overbookingen er fordelt på følgende fag:  
 
Kernefag: 
4325: Accounting for Decision and Control +5 
4105: Theories of the Firm +5 
4407: Labour Economics +10 
4425: Micro 2 
4505: Macro 2 +10 
4394: Financial Econometrics 
4615: Microeconometrics +5 
4616: Time Series Econometrics +5 
 
Fag, som er obligatoriske på PolØk-specialiseringen: 
4518: The Economics of the Welfare State +20 (er rettet til +40 efter 
studienævnsmødet - MLT) 
4428: Politik og Økonomi i EU +20 (er rettet til +40 efter studienævnsmø-
det - MLT) 
 
Øvrige valgfag (som I forvejen har stor tilslutning): 
4394: Financial Econometrics +10 
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics +10 
 
Der var en overbooking på 4201: Organizational Change and Development 
på 10 sidste år, men faget udbydes ikke i år. I stedet overbookes 4345: As-
set Pricing og 4346: Corporate Finance med + 5. 
 

4. Studieordninger 2020 i dokumentform  

til publicering på www.au.dk/studieordning/   
 

http://www.au.dk/studieordning/
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Generelt er der en ønske om, at kompetenceprofilerne ændres, således at 
de tilrettes med de nye studieordninger. Desuden har studienævnet et øn-
ske om, at de lever op til de krav, som bliver stillet i forbindelse med 
AACSB-akkrediteringen. BSR havde et specifikt ønske om at få fagområ-
derne organisation, strategi og afsætningsøkonomi fjernet fra kompetence-
profilen, da det dels er en forældet angivelse af fagområderne, og dels da 
fagområderne udgår som en del af den nye oecon.-profil. 

1) Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi 
Der er en fejl i ændringsteksten. Det er 1405: Principles of Mi-
cro and Macro, der erstattes af 1410: Principles of Economics 
ikke faget 1201: Principles of Organisations and Management, 
som fremgår af ændringsteksten. 1201: Principles of Organisa-
tions and Management har tidligere været valgfag for stude-
rende på bacheloruddannelsen i politik og økonomi, men er 
udgået af valgfagsmulighederne, da der er flere fag, der passer 
bedre sammen med det øvrige valgfagsudbud.  

2) Bacheloruddannelsen i Økonomi 
Godkendt uden kommentarer 

3) Kandidatuddannelsen i Økonomi 
Formuleringen vedrørende overgangsreglerne blev præciseret 
efter ønske fra VJUD. 
 
RS spurgte ind til om det er tilstrækkeligt, at de studerende 
har gennemført et 5 ECTS P-fag, som selvstændig skriftlig op-
gave. Studienævnet fandt, at der er et krav om, at 10 ECTS af 
kandidatuddannelsen skal bestå af en selvstændig skriftlig op-
gave.  
MS spurgte ind til, om en studerende kan få slettet et fag, som 
denne har være til eksamen i. Studienævnets svar var, at det 
kan man ikke. 
 

5. Generel information v/studienævnsformanden 

1) Evaluering af gruppesamtaler PolØk 
RS fremlagde en overordnet konklusion på forløbet. Ud fra 
evalueringsrapporten er forløbet gået ligeså godt som sidste år. 
Det betyder, at det har været en succes. Nu er det spændende 
om det har effekt på førsteårsfrafaldet. 
 
VJUD spurgte ind til, om forløbet blev holdt på oecon, nu hvor 
alle er sendt hjem, og om der en tilsvarende rapport på vej. 
BSR oplyste, at han sidst har haft kontakt med facilitatorerne 
den 10. marts og siden har han ikke hørt mere. Meningen var, 
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at de 6 facilitatorer skulle dele et spørgeskema ud til de stude-
rende og derefter lave en rapport på den baggrund. Det er fal-
det sammen med nedlukningen, så han kender ikke status. MS 
tager tråden op, og hører facilitatorerne, hvordan det går. NS 
oplyste, at han er en af facilitatorerne. Hans opfattelse er, at 
evalueringen er faldet mellem 2 stole. Facilitatorerne har en 
opfattelse af, at det de gerne ville have evalueret skulle sendes 
til BSR. BSR svarede hertil, at der foreligger et spørgeskema, 
som skal sendes ud til de studerende. Hans opfattelse er, at det 
er facilitatorerne, som skal sende spørgeskemaet ud og deref-
ter skal det sendes tilbage til evaluering. RS oplyste, at spørge-
skemaet er sat op elektronisk i Survey Exact. På PolØk har fa-
cilitatorerne selv skrevet rapporten. NS oplyste, at der har væ-
ret ændret i opsætningen for oecon’erne, da forløbet ikke kom 
i gang på samme tid, og dermed ikke har været helt det samme 
som for PolØk. Derfor gav det ikke mening at følge det samme 
evalueringsskema, men det var relevant med et anderledes fo-
kus. RS foreslog, at facilitatorerne fra oecon kunne rette hen-
vendelse til facilitatorerne på PolØk. De kan dermed få mulig-
hed for at rette i det skema, PolØk’erne allerede har sat op. NS 
vil følge op på evalueringerne. 
 

6. Eventuelt 
Hytteture 
RS oplyste, at studielederne er blevet pålagt at fortælle, at der ikke gen-
nemføres hytteture for de nye studerende i forbindelse med rusarrange-
menterne til august. Mange studerende på tværs af universitetet er util-
fredse med den beslutning, og der er derfor en mobilisering på vej på tværs 
af universitet. RS har sendt forespørgsel til prodekanen, med en anbefaling 
til ikke allerede på nuværende tidspunkt at bestemme, hvad der kan gøres i 
august. MS oplyste, at Oecon.-russekretærerne er med i mobilisering. Der 
er en stor bekymring for, at binde penge i ting, som man ikke kan realisere. 
På nuværende tidspunkt er hytten allerede booket. Der mangler kun at 
blive booket busser. Usikkerheden medfører også, at der er udfordringer 
med ruspjecen. RS konkluderede, at der ikke er besluttet noget endeligt, så 
vi må se tiden an. 
 
Faget 3015: Scientific Methods  
VJUD oplyste, at der er studerende, som har henvendt sig til Oeconrådet 
med et brev adresseret til MS, da de er bekymrede for den forestående ek-
samen i faget Scientific Methods. Brevets hovedpointer blev fremlagt for 
studienævnet, som herefter debatterede indholdet. VJUD videresender 
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henvendelsen fra Oeconrådet til MS, som vil drøfte den med underviseren 
og institutlederen.  
 
Specialeforsvar onsite/online 
EC påpegede, at de studerende er kede af, at de ikke kan forsvare specialer 
fysisk. MS svarede, at det er et vilkår for tiden. Vi er ramt af et udbuds-
chok, da der kun er en meget restriktiv adgang til lokalerne på universite-
tet. Regeringen forhandler om yderligere åbning generelt, men med de nu-
værende restriktioner, så kan man ikke booke lokaler. Det gælder for hele 
universitetet. Hvis universitetet åbner for flere studerende, kan vi at se på 
løsninger. Det kræver en koordination med de øvrige. Ved en eventuel åb-
ning kræver det en koordination med de øvrige studier, da der i forvejen er 
pres på lokalerne i eksamensperioden, og de øvrige studier vil nok også øn-
ske mere fysisk tilstedeværelse. Det skal kunne klares under de nuværende 
forhold. VJUD tilføjede, at grunden til, at de studerende ønsker at være der 
fysisk er bl.a. risiko for dårlige internetforbindelse. De studerende spurgte 
ind til, om det ikke stadig kan ændres, da flere af dem endnu ikke har fået 
en dato for forsvaret. AHO svarede hertil, at de studerende ikke har afleve-
ret deres specialer endnu. Derfor er deres forsvar ikke nødvendigvis plan-
lagt endnu. MS tilføjede, at vi følger de generelle retningslinjer. Svaret på 
forespørgslen om fysisk tilstedeværelse ved specialeforsvar er, at det ikke 
kan lade sig gøre, før der bliver åbnet mere op. 
 
Internationale aftaler 
VJUD spurgte ind til hvornår de internationale aftaler vil blive gennem-
gået. RS svarede hertil, at der i efteråret blev holdt et møde med det inter-
nationale kontor. Mulighederne for valg af universiteter til udveksling blev 
indskrænket, fordi flere universiteter ikke var på ordentligt niveau. Årsa-
gen til indskrænkningen var, at vi gerne vil undgå, at folk kom afsted uden 
at kunne få godkendt de fag, de tager i udlandet. Med hensyn til hvornår 
aftalerne skal gennemgås, så er udviklingen ikke just gået i retning af flere 
muligheder på det punkt. Måske giver en gennemgang ikke helt mening 
nu, hvor store dele af udvekslingen, ca. 60 %, er aflyst. VJUD tilføjede, at 
forespørgslen var for at foregribe begivenhedernes gang. RS tilføjede, at en 
gennemgang er et stort arbejde. Der kan måske godt findes fag, som kan 
godkendes, men faget kan afskaffes, så den studerende alligevel ikke kan få 
nok fag. Det er svært at se den rigtig gode løsning. Det Internationale Kon-
tor har en liste med ca. 160 universiteter med aftaler med AU. Der kan 
være gode universiteter, som kunne komme på den korte liste, som der 
ikke tidligere har været oecon.-studerende på. 16 universiteter er godkendt 
til oecon.-studerende, da det er de 16 universiteter, hvor de studerende tid-
ligere har fået godkendt merit. Der er for mange universiteter på den store 
liste, der er for dårlige. Internationalt kontor foreslog derfor 16 universite-
ter på den korte bane. RS tilføjede, at hvis der tildeles pladser til oecon.-
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studerende, som ikke kan få godkendt fag, så mister AU pladsen til næste 
år. Det går ud over alle de andre, som gerne vil på udveksling. MS bemær-
kede, at 80 % af fag bliver forkastet i den nuværende meritprocedure. Må-
ske skal selve meritproceduren også gennemgås.  

7. Næste møde 

Mandag den 15. juni 2020, klokken 12.30-15.00 
 


