
 

 

 
 
Uddannelseskvalitet og 

studienævnsbetjening (SNUK), 

BSS 

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 4026 

E-mail:  

studentservices.bss@au.dk 

Web: bss.au.dk 
 

 

Merete Lund Tranberg 

 

Studienævnssupporter  

 

Dato: 27. august 2020 

Ref: MLT 

 
 

Side 1/13 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 27. august 2020, kl. 9.30-12.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 
 
 
Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 7 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Referat af møde den 15. juni 2020 er skriftlig godkendt den 10. 
august 2020 

2. Evt. dispensationer og merit 
Ingen sager 

3. Ændring af grundlaget (særligt relevante kvote 2 fag) for opgø-
relse af karaktergennemsnittet for kvote 2-ansøgere til Bache-
loruddannelsen i politik og økonomi fra 2022.  
De særligt relevante kvote 2 fag foreslås ændret fra Dansk A, 
Engelsk B og Matematik A til Matematik A og Dansk A. 

4. Ændring af fagbeskrivelse for Politologisk introduktionskur-
sus, 1. semester, bacheloruddannelsen i politik og økonomi, 
E2019.  
2. reeksamen ønskes ændret så den er uden hjælpemidler. 
Ordlyden vil herefter være: ”Ved reeksamen i samme termin 
som undervisningen har været udbudt, er eksamensformen 
den samme. Ved reeksamen i efterfølgende semester vil eksa-
mensformen være 20 minutters mundtlig eksamen med 20 
minutters forberedelse. Ingen hjælpemidler er tilladt. Bedøm-
melse sker efter 7-trinsskalaen. Der vil være intern censur.” 

5. Undervisningsevalueringer 
Lukket punkt 
Bilag 5.1 Kursusevaluering F2020 – PolØk 
Bilag 5.2 Kursusevaluering F2020 – Oecon – BA  
Bilag 5.3 Kursusevaluering F2020 – Oecon – KA  

6. Møde i aftagerpanel for økonomi torsdag den 24. september 
2020, kl. 13.00-16.00 

1) Eventuelle punkter til mødet 
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2) To studenterrepræsentanter 

7. Årlig status  

1) Politik og Økonomi onsdag den 24. juni 2020 
Bilag 7.1.a Referat_Årlig Status_2020_poløk 
Bilag 7.1.b Handleplan_ÅS_2020_Poløk 

2) Økonomi torsdag den 25. juni 2020 
Bilag 7.2.a Referat_Årlig Status_2020_oecon 
Bilag 7.2.b Handleplan_ÅS_2020_Oecon 

8. Fagbeskrivelser forår 2021, 1. del 
Bilag 8.1 Oversigt over fagbeskrivelser til behandling - 1. del 
Bilag 8.2 ZIP-fil med fagbeskrivelser 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Optag via den koordinerede tilmelding (KOT) 
Bilag 9.1.a KOT 2020_Opgørelse_5 Juli_Foreløbige 
tal 
Bilag 9.1.b KOT_2020_Opgørelse_Tilbudt optag 
Bilag 9.1.c Opgørelse_Ansøgertal_2 
Runde_2018_2020 
Bilag 9.1.d KOT 2020_ Status over antal ja-tak til 
pladstilbud efter 1. runde 
Bilag 9.1.e KOT_2020_Statusopgørelse_Efter 1 Runde 
Bilag 9.1.f Baggrundsinformationer om nej-tak-si-
gerne 
Bilag 9.1.g KOT_2020_Statusopgørelse_Efter 2 Runde 

2) Tilmeldingstal til reeksamen for bacheloruddannel-
serne sommer 2020 
Bilag 9.2.a Tilmeldingstal_S20 reeksamen_BA OE-
CON 
Bilag 9.2.b Tilmeldingstal_S20 reeksamen_POLØK 

3) Undervisningen i efteråret 2021 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
Møderække efteråret 2020: 
Tirsdag den 15. september 2020, kl. 12.30-15.00 
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.30-15.00 
Tirsdag den 3. november 2020, kl. 12.30-15.00 
Onsdag den 2. december 2020, kl. 12.30-15.00 
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12. Næste møde 
August – Doodle udsendes sammen med dagsorden og tids-
punkt findes på mødet 
Øvrige møder i efteråret – Doodle udsendes 23. juni 2020 
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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) 
Ida Gram Rye Hansen (IGRH) 
Victoria Justine Ulriksen Draborg (VJUD) 
Nicolas Seidenschnur (NS) 
 
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:  
Sofie Veje, Uddannelsessupporter, BSS Studier (SV) 
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
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Referat: 
Mødet afholdtes ved hjælp af Zoom som følge af nedlukningen af de fysi-
ske faciliteter på AU i forbindelse med forhindringen af smittespredning 
af Corona-virus i Aarhus-området. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat af møde den 15. juni 2020 er skriftlig godkendt den 10. au-
gust 2020. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Ingen sager 
 

3. Ændring af grundlaget (særligt relevante kvote 2 fag) for op-
gørelse af karaktergennemsnittet for kvote 2-ansøgere til Ba-
cheloruddannelsen i politik og økonomi fra 2022 

De særligt relevante kvote 2 fag foreslås ændret fra Dansk A, Engelsk B 
og Matematik A til Matematik A og Dansk A. 

RS forklarede, at det er vigtigt, at matematik får mere vægt, men samtidigt 
er det vigtigt at fastholde, at de studerende skal kunne formulere sig skrift-
ligt. Det er grunden til, at man ikke følger Oecon., der alene har Matematik 
A som relevant kvote 2 fag.  

Forslaget blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

4. 4. Ændring af fagbeskrivelse for Politologisk introduktions-
kursus, 1. semester, bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi, E2019. 

2. reeksamen ønskes ændret så den er uden hjælpemidler. Ordlyden vil 
herefter være: ”Ved reeksamen i samme termin som undervisningen har 
været udbudt, er eksamensformen den samme. Ved reeksamen i efterføl-
gende semester vil eksamensformen være 20 minutters mundtlig eksa-
men med 20 minutters forberedelse. Ingen hjælpemidler er tilladt. Be-
dømmelse sker efter 7-trinsskalaen. Der vil være intern censur.” 

Erfaringen har været, at 2 ud af 4 tilmeldte mødte op til 2. reeksamen. 
Derfor er 2. reeksamen ændret til mundtlig. Efter denne eksamensperiode 
har det vist sig, at det har været svært at administrere hjælpemidler og 
hvorvidt de studerende må anvende computer eller ej. De skal ikke kunne 
gå på internettet og det kræver en vagt at kontrollere dette. Der kommer 
ikke så mange til 2. reeksamen, så derfor kan det godt forsvares, at denne 
ændres således, at den er helt uden hjælpemidler. 

Forslaget blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

5. Undervisningsevalueringer 
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Lukket punkt 
 

6. Møde i aftagerpanel for økonomi torsdag den 24. september 
2020, kl. 13.00-16.00 

1) Eventuelle punkter til mødet 
De studerende oplyste, at der er møde i Oeconrådet inden mø-
det i aftagerpanelet, så de vil høre om Oeconrådet har punkter 
til mødet 

2) To studenterrepræsentanter 
Nicolas og Esben vil gerne med som studenterrepræsentanter. 

 

7. Årlig status  

1) Politik og Økonomi onsdag den 24. juni 2020 
Mødet forløb fredsommeligt. Punkterne på handleplanen er 
stort set de samme som sidst. Niels Haldrup oplyste, at han 
har lavet et oplæg vedrørende førsteårsfrafald, som han vil 
sende i studienævnet. Der vil blive set på udvekslingsaftalerne. 
Det er lykkedes at få rapporterne vedrørende uddannelseseva-
lueringerne opdelt og læsbare. Fremadrettet vil der blive ar-
bejdet på, at få indarbejdet rapporter fra samlæste fag. Der er 
fremover også fokus på øget digitalisering.  

2) Økonomi torsdag den 25. juni 2020 
Dette var ligeledes et fredsommeligt møde. Her afventes også 
det ovennævnte oplæg fra Niels Haldrup. Læringsmålsmatri-
cen skal opdateres i forhold til skærpelsen af uddannelsens 
profil. Vejledningen i forhold til de studerende er påbegyndt. 
Niels Haldrup foreslog, at resultaterne af undervisningsevalu-
eringerne kan medtages i MUS-samtaler, så man sikrer spar-
ring og udvikling af underviserne. Der skal fremover tænkes 
mere strukturelt i forhold til blended learning. Målsætningen 
er, at 10 % af alle fag skal være blended learning. Eric Hilde-
brandts matematikfag på 3. semester bruges i første omgang 
som forsøg. VJUD oplyste, at de studerende har modtaget en 
mail fra studerende vedrørende bekymring for holdundervis-
ningen i faget, når den er online. De studerende udtrykker 
især bekymring for, om de er i stand til at gennemføre en 
mundtlig eksamen, når der ikke er for-træning til den mundt-
lige fremlæggelse i holdundervisningen. MS vil sørge for, at de 
studerende kan komme i kontakt med underviseren, så de kan 
lave en god forventningsafstemning i forhold til faget. Det 
kunne godt tyde på, at det er planlagt, at hele kurset foregår 
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online. VJUD påpegede, at det i så fald er særligt vigtigt, at in-
struktorerne skal vide, at det foregår anderledes, og at der er 
behov for noget særligt i den forbindelse. AK oplyste, at han 
har gode erfaringer med onlineforløb fra spilteori, som han 
gerne vil bringe videre. MS vil tage en snak med underviseren 
og inddrage VJUD i processen. 

 

8. Fagbeskrivelser forår 2021, 1. del  
Augustfag 
Der er kommet en forespørgsel fra administrationen om hvor vidt det er 
muligt, at de fag som normalt bliver udbudt til august flyttes til efterårets 
fagudbud gældende allerede fra dette fagudbud. 
En flytning vil medføre, at de studerende tilmelder sig augustfag på samme 
tid, som de tilmelder sig det øvrige efterårsfagudbud. Studerende, som på-
begynder kandidatuddannelsen kan derfor vælge augustfag på samme 
måde, som de vælger almindelige fag i efterårssemestret. Rent administra-
tivt hører de mere naturligt til på dette semester. 
Studienævnet anerkendte forespørgslen og vedtog, at udbuddet af august-
fag flyttes til efterårets fagudbud allerede gældende fra F21 og E21.  
 
Studienævnet behandler normalt først fagbeskrivelser på mødet i septem-
ber, men da der allerede er kommet en del fagbeskrivelser ind for kandi-
datfagene, kan disse behandles allerede på dette møde. 

Accounting 
5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS) 
Ændret i opsætningen af kvalifikationsbeskrivelsen – ellers ingen væ-
sentlige ændringer 
Er PC inkluderet i ”Alle hjælpemidler” til en mundtlig eksamen? 
Der er ikke tilsyn ved forberedelsen til den mundtlige eksamen, hvorfor 
det kan være et problem, at de studerende har mulighed for at kommuni-
kere med omverdenen, hvis man tillader, at de har PC med til eksamen. 
Undervisere mener ikke umiddelbart, at det er noget problem. VJUD oply-
ste, at der heller ikke er tilsyn i faget Scientific Methods. Det er tilladt, at 
have PC med, men de studerende bruger den ikke. MBJ påpegede, at nogle 
har bøgerne liggende på computeren, men anerkendte, at det er problema-
tisk, at det er muligt at anvende den til elektronisk kommunikation. 

MS havde under mødet kommunikation med underviseren, og det blev be-
sluttet at ændre angivelsen af hjælpemidler til: ”Alle hjælpemidler undta-
gen PC og elektroniske hjælpemidler.” 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
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Finance 
5362: Empirical Asset Pricing 
- Nyt fag – kernefag (flyttet fra CM) 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

5363: Empirical Asset Pricing (P) 
- Nyt fag - Projektfagsudgave af 5362 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

Economics 
Micro 
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Mindre ændringer i indhold 
- 50 sider mere i litteratur 
Angivelsen af Strategic Interaction som forudsætningsfag skal ændres til 
Game Theory. BSR oplyste, at man normalt angiver ”gamle” fagtitler indtil 
et år efter den ordinære uddannelse er afsluttet. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Mindre ændringer i indhold 
- Ændringer i litteratur 
Det bør overvejes om titlerne i anbefalede forudsætninger skal ændres. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

5415: Micro and Macro Models of the Labour Market (P) (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Mindre ændringer i indhold 
- Præcisering af mundtlig eksamen 
- Rettelser af slåfejl i litteratur 
AK: Det angivne working paper er meget gammelt. Det er nok mere æste-
tisk end betydningsfuldt, men det kunne anbefales, at angive den publice-
rede artikel i stedet for. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændring af undervisere 
- Ændringer i deltagerbegrænsningen 
RS: Pga. antallet af PolØk-studerende, bør de 10 reserverede pladser til 
scient.pol. afskaffes, så der ikke kommer for mange studerende på faget. 
Derudover bør første punkt under skills og det sidste punkt under compe-
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tences slettes, da der ikke længere nødvendigvis er statskundskabsstude-
rende på holdet. Der indsættes en deltagerbegrænsning på 40. Der vil være 
fortrinsret for poløk-studerende og derefter øvrige oecon-studerende. 
Fagbeskrivelsen tages med til endelig godkendelse på næste studienævns-
møde. 

6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændringer i indhold 
- Eksamensform ændres fra skriftlig til mundtlig 
- Mindre ændringer af litteratur 
- Præcisering af Timer – Uge – Periode 
Eksamensformen er ændret til mundtlig eksamen. AK mente ikke, at man 
ordentligt kan afprøve indholdet, hvis eksamen er mundtlig, da det virkelig 
skal vises, at man kan arbejde med modeller. Det er et ønske, at sidestille 
faget med fag på ph.d.-fag på andre universiteter i andre dele af verden. 
AK vil opfordre underviseren til at fastholde oprindelige eksamensform. 
AK kontakter underviserne og fagbeskrivelsen vil blive genbehandlet på 
næste studienævnsmøde. 

6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advan-
ced Microeconomic Theory) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Rettelser af slåfejl i indhold 
- Præcisering i litteratur 
Der gælder samme kommentarer, som for 6450. Fagbeskrivelsen genbe-
handles på næste studienævnsmøde. 

Macro 
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændringer i indhold 
- Præcisering af hjælpemidler til eksamen 
- Ændringer i litteratur 
- Præcisering af Timer – Uge – Periode 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 

4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS) 
- Ændret opsætning af kvalifikationsbeskrivelse 
- Ændringer i indhold 
- Præcisering af hjælpemidler til eksamen 
- Ændringer i litteratur 
- Præcisering af Timer – Uge – Periode 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer. 
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5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS) 
- Nyt fag baseret på et tidligere udbudt p-fag 

Studienævnet bemærkede, at eksamensformen er en 30 minutters mundt-
lig eksamen. Normalt er mundlige eksamener på 20 minutter, med mindre 
der er særlige argumenter for at eksamens skal have en anden varighed. 
Undervisernes argumenter for at bruge 30 minutter i stedet for 20 minut-
ter er, at antallet af forelæsninger er øget og eksamen dækker både den op-
gave de skal skrive og et spørgsmål, som trækkes inde ved eksamen. BSR 
bemærkede, at underviserne vil bruge mere tid på selve faget, end på opga-
ven. Det skulle kunne overkommes ressourcemæssigt. Der er angivet in-
tern censur, så faget kræver ikke ressourcer udefra. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Econometrics 
Fagbeskrivelserne var ikke kommet med i bilagene til studienævnet, så 
godkendelse af disse fagbeskrivelser gemmes til næste studienævnsmøde. 

Øvrige fagbeskrivelser 

På næste studienævnsmøde skal studienævnet kigge nærmere på, om fa-
gene udbudt af Economics of Business er nogle vi skal fortsætte med, eller 
om de skal afvikles som følge af uddannelsens nye profilering. 

2415: Managerial Economics. Underviserne har indsendt et udkast af fag-
beskrivelsen til studienævnet, for at sikre sig, at de ikke gør sig unødige 
forberedelser. 
NS bemærkede, at der skal være gods nok i de udvalgte cases. 2. semester 
har ikke så meget erfaring endnu, så der skal også tages hensyn til, at de 
udvalgte cases ikke bliver for uoverskuelige. Instruktorerne skal have eks-
tra fokus fra forelæserne, da det er en ny type fag, som de ikke selv har haft 
i deres undervisning. AK bemærkede, at der ikke er så mange hold timer, 
som der plejer at være fordi underviserne sigter efter at de studerende kan 
arbejde over 2 uger med nogle cases. Underviserne er opmærksomme på, 
at de skal tage afsæt i de emner de studerende i øvrigt har på 2. semester. 
BSR bemærkede, at det kan være udfordring at finde instruktorer til faget, 
når det er helt nyt. AK foreslog, at der måske skal bruges ph.d.-studerende 
i første omgang. AK melder tilbage vedrørende instruktorerne og oplyser 
underviserne om, at de er på rette spor. 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne  

1. Optag via den koordinerede tilmelding (KOT) 
AK bemærkede, at tallene ser stabile ud. Der er 10 % færre i 
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forhold til sidste år. I år er der også indført karakterkrav. MS 
oplyste, at der faktisk var indsat 160 pladser, men en procedu-
refejl har gjort, at der kun er udbudt 150 plader. Det ser ud til, 
at de nye studerende generelt har et højere gennemsnit. BSR 
bemærkede, at kun 5 studerende har takket nej til en plads. 
MS oplyste, at han havde bemærket, at der var en studenter-
studievejleder, som ved introduktionen oplyste de nye stude-
rende om, at 50 % falder fra på studiet. Det vil han gerne have 
ændret til næste gang, da det ikke er det indtryk, som de nye 
studerende skal have helt fra starten. 
På Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi er 65 stude-
rende blevet tilbudt plads. Kun 57 af dem har takket ja. 
MS spurgte ind til standby-pladser. RS oplyste, at hvis man 
har en standby-plads, kan man komme ind næste år uanset 
hvilket gennemsnit der kræves. RS har afskaffet standby-plad-
ser af hensyn til kvaliteten af de studerende på uddannelsen, 
idet der i nogle år ikke har været noget karakterkrav for at få 
en standby-plads.  

2. Tilmeldingstal til reeksamen for bacheloruddannelserne som-
mer 2020 
VJUD bemærkede, at der er mange, som skal til reeksamen i 
Statistik. MS har også bemærket det, og han har tidligere mod-
taget en mail fra underviseren i faget, da han også synes at an-
tallet er højt. Underviseren oplyste, at der generelt er en høj 
dumpeprocent i faget. 54 til reeksamen er mange, men det lig-
ner tallene fra sidste år. SN oplyste, at der har været 41 stude-
rende, som reelt har deltaget i reeksamen. AH spurgte ind til, 
om der var flere, der udeblev i år end sidste år. BSR svarede, at 
der er 13 udeblevne i år mod 9 sidste år. MS oplyste, at under-
viseren har oplyst, at der er 16 studerende, som skal til 2. reek-
samen næste år. Der er ikke flere studerende, der er dumpet, 
end der var sidste år. 

3. Undervisningsudbuddet i efteråret 2021 
Da Aarhus BSS går over til curricullumbaseret planlægning fra 
efterårssemestret 2021 vil studienævnet allerede senere på 
året skulle tage stilling til en række data vedrørende undervis-
ningen i efteråret 2021. Det endelige tekstuelle i fagbeskrivel-
serne vil studienævnet først skulle tage stilling til i løbet af for-
året. Det betyder, at undervisningsudbuddet vil komme til at 
foregå i to tempi. Der vil ligeledes skulle udarbejdes klynger, 
så det er muligt at planlægge undervisningen på forhånd. For-
målet er, at de studerende fra efteråret 2021 får mulighed for 
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at se deres skemaer før de vælger fag. Studienævnet har indfly-
delse på, hvilke fag der skal planlægges uden overlap ved fast-
læggelse af fagklynger. 

10. Eventuelt 
NS spurgte ind til udvekslingsaftalerne for oecon. MS svarede, at det har 
været lidt vanskeligt at finde ud af, hvem der er den rette kontakt hos Det 
Internationale Kontor. Den medarbejder, der normalt har varetaget studi-
erne under dette studienævn er ikke længere ansat. Der vil fortsat blive ar-
bejdet på, at få udvidet nettolisten med universiteter fra den overordnede 
bruttoliste. RS oplyste, at han har været mere heldig på PolØk. Han har i 
samarbejde med Det Internationale Kontor opdaget, at der var aftaler 
nogle steder, hvor der både var aftaler med oecon. og statskundskab, men 
ikke med blandingen. De relevante universiteter har fået en forespørgsel 
på, om det er muligt at lave en blanding, og der er kommet enkelte positive 
tilbagemeldinger. Der er stadig udfordring med, hvor mange pladser der 
lukkes op for. Arbejdet fortsætter, så der kommer noget mere vedrørende 
de internationale aftaler. MS påpegede også, at der skal være en forvent-
ningsafstemning i forhold til, om de universiteter som vi mener er gode, 
også er de samme universiteter, som er attraktive for de studerende. VJUD 
svarede hertil, at de universiteter, som er på MoveON ikke er de mest at-
traktive, men det ved de studerende godt. De studerende ønsker mere end 
16 universiteter at vælge imellem, og det må gerne være i Europa, bare der 
er mere end de 16. MS afventer Det Internationale Kontor, hvorefter afta-
lerne vil blive taget op på et kommende studienævnsmøde. 
NS bemærkede vedrørende bacheloropgave, speciale og andre skriftlige 
opgaver, at der er forskelle på hvordan der må citeres i de enkelte opgaver. 
Han spurgte ind til, om der er mulighed for at ensrette de formelle krav for 
de skriftlige opgaver. BSR oplyste, at det normale er, at man taler med sin 
vejleder om citeringsform. Det er ikke vejlederen, der bestemmer, hvordan 
opgavens forside skal se ud. SN og MS vil kigge på, hvad der står om for-
malia vedrørende forsiderne. Måske skal der også revideres på studiepor-
talen på steder, hvor der står noget generelt om formalia og steder, hvor 
der står noget specifik om formalia vedrørende speciale og bachelorpro-
jekt. 
NS spurgte ind til, hvorfor der er skiftet underviser i faget 2504: 
Macroeconomics. Årsagen er, at den tidligere underviser ikke længere er 
ansat, så derfor er der skiftet underviser. 
AK spurgte ind til muligheden for at få omlagt reeksamen i augustfaget 
6448: Bounded Rationality and Market Interaction fra skriftlig til mundt-
lig. Dekanatet har lukket for muligheden for omlægninger af eksamen, når 
det ikke er beskrevet i fagbeskrivelsen. Studienævnet godkendte omlæg-
ningen. AK og MS skriver til prodekanen for at høre, om det er muligt at 
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omlægge eksamen. (Det blev godkendt efterfølgende af prodekanen) 
 

11. Næste møde 
Møderække efteråret 2020: 
Tirsdag den 15. september 2020, kl. 12.30-15.00 
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 12.30-15.00 
Tirsdag den 3. november 2020, kl. 12.30-15.00 
Onsdag den 2. december 2020, kl. 12.30-15.00 


