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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 6. oktober 2020, kl. 12.30-15.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 9 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 27. august 2020 og 15. september 2020. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Der er to sager – Lukket punkt 

3. Delegationsskrivelsen 
Bilag 3.1 Bilag til delegationsskrivelse Studienævn efterår 
2020 
Bilag 3.2 Delegationsskrivelse, Uddannelsesforum, september 
2020 
Bilag 3.3 Sagsfremstilling – midlertidig indskrivning ny 

4. Studiestartskoncept 
Bilag 4.1: Aarhus Universitet - Studiestartskoncept_FINAL 

5. Fagklynger Forår 2021 
Bilag 5.1: Fag til klynger F2021 – 2. udkast til SN 
Bilag 5.2 Klynger undervisningstilmeldinger F20 (Økonomi 
KA) 
Bilag 5.3 Undervisningstilmeldinger PolØk F21 
Bilag 5.4 Fag til klynger F2021 (Esben)AK 

6. Fagudbud Efterår 2021 

1) Orientering om proces for fagudbuddet 

2) Eventuelt flere fag med sommerundervisning på kandi-
datuddannelsen 

7. Reeksamener i bachelorfag – ændring af studieordninger og 
fagbeskrivelser 
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Bilag 7.1 Sagsfremstilling Reeksamener i bachelorfag 
Bilag 7.2 Oversigt over bacheloruddannelserne 

8. Status for planlægning af eksamener vinter 2020/2021 
Bilag 8.1 Status for planlægning af eksamener vinter 2020-
2021_02.10.2020 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Møde i Aftagerpanel for økonomi, torsdag den 24. sep-
tember 2020, klokken 13.00-16.00 

2) Møde i Aftagerpanel for politik og økonomi, onsdag den 
25. november 2020, klokken 10.00-13.00 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
Tirsdag den 3. november 2020, kl. 12.30-15.00 
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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) 
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) 
Sofie Veje, Uddannelsessupporter, BSS Studier (SV) 
Cecilie Ulfkjær, Uddannelsessupporter, BSS Studier (CU) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 

Afbud:  

Mia Bjerre Teglborg (MBT) 
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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. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat af møde den 27. august 2020 og 15. september 2020 blev 
godkendt. Dagordenen blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet blev behandlet bag lukkede døre 

3. Delegationsskrivelsen 

CU fremlagde ændringer til delegationsskrivelsen fra Uddannelsesforum 
september 2020. Der er ikke de store ændringer i forhold til økonomi. De 
største ændringer vedrører masteruddannelserne. 

CU oplyste om, at der i øjeblikket er et udestående i forhold til overførsel af 
karakterer i forbindelse med merit. Den 3. september forelå en afgørelse 
fra styrelsen, hvoraf det fremgik, at vi overfører karakterer på en anden 
måde end den, som styrelsen ønsker at vi skal gøre det på. Det tyder på, at 
vi i højere grad skal overføre karakterer og ikke ”bestået/ikke bestået”, som 
vi gør på nuværende tidspunkt. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet 
nye retningslinjer og resultatet heraf afventes. 

CU fremlagde sagsfremstilling vedrørende midlertidig indskrivning. BSS 
Studier indstiller til, at afgørelser om imødekommelse af ansøgninger om 
midlertidig indskrivning delegeres til studieadministrationen i overens-
stemmelse med praksisbeskrivelsen i den gældende delegationsskrivelse, 
som lyder: 

”Midlertidig indskrivning med henblik på opstart på KA-uddannelsen: 

- Studienævnet har praksis for at tillade midlertidig indskrivning, når 
den studerende mangler maksimalt 20 ECTS. BA-projektet må ikke 
udgøre de 20 ECTS. Vurderingen foretages på baggrund af antal be-
ståede ECTS.” 

Studienævnet tiltrådte delegationen og godkendte delegationsskrivelsen. 

4. Studiestartskoncept 
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AU har udarbejdet et overordnet studiestartskoncept. Studiestartskoncep-
tet blev fremlagt i Uddannelsesforum på møde den 14. september 2020. 

Studienævnet debatterede konceptet og nåede frem til, at melde tilbage 
med følgende bemærkninger: 

- Studienævnet er overordnet positivt indstillet over for konceptet. 
Studienævnet støtter op om, at se hele det første år i et studiestarts-
perspektiv, og fortsat have et særligt intensivt forløb i forbindelse 
med studieintroen. 
 

- Studienævnet støtter op om, at styrke de studerendes muligheder 
for at tilgå materiale online allerede inden studiestart. Det gør ikke 
noget, at informationer kommer flere gange i forskellige fora i løbet 
af studiestarten. Der er mange informationer, så gentagelser især af 
vigtige informationer kan være gavnlige. 
 

- Studienævnet finder, at det er relevant at inddrage karrierevejled-
ning, workshops og konkrete møder på uddannelsen, men man skal 
gøre det meget lempeligt og overordnet i studiestarten på bachelor-
uddannelsen. Studienævnet udtrykker bekymring for, at der kan fo-
kuseres for meget på karriere i begyndelsen af bacheloruddannel-
serne. Der er en risiko for, at det kan fastlåse de studerende i en fo-
restilling af et afgrænset karriereområde, da det er svært at få vist 
hele bredden af karrieremulighederne med de enkelte uddannelser. 
Studienævnet udtrykker desuden bekymring for, at for meget fokus 
på karriere for tidligt på uddannelsen, vil skabe et stort pres på de 
studerende i forhold til balancen mellem studiejobs og studie. Fo-
kus på karriere vil derefter naturligt øges henimod og på kandidat-
uddannelsen. 

5. Fagklynger Forår 2021 

2. udkast af fagklyngerne blev godkendt. 

6. Fagudbud Efterår 2021 

1) Orientering om proces for fagudbuddet 
Planlægningsdata for E21 er blevet indkaldt den 1. oktober 
2020. Institutterne har herefter frist til 26. november 2020 til 
indsendelse af de såkaldte planlægningsdata. 
I samme periode pågår arbejdet med fagklynger. Der har alle-
rede været afholdt opstartsmøder med studieledere og BSS 
Studier. Studielederne skal indsende et endeligt udkast til fag-
klynger sammen med ovenstående planlægningsdata senest 
den 26. november 2020. 
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BSS Studier har en intern frist for færdiggørelse af planlæg-
ningsdata i studiesystemerne den 23. december 2020. 
Den 23. april 2021 vil være datoen for offentliggørelse af ske-
maer og af kursuskataloget. 

2) Eventuelt flere fag med sommerundervisning på kandidatud-
dannelsen.  
 
På nuværende tidspunkt udbyder Studienævn for Økonomi: 
 
5419: Behavioral Economics and Finance 
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions 
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (faget er 
ikke en del af det regulære Oecon-program – udbydes, når der 
er finansiering til det, hvert 2.-3. år – det undervises af en eks-
tern underviser) 
 
NS oplyste, at de studerende ønsker flere valgmuligheder i for-
hold til augustfag og kurser på AU Summer University til Oe-
con.-studerende. Studienævnet debatterede emnet. Der skal 
tages en del hensyn i forbindelse med oprettelse af augustfag. 
Der skal bl.a. være ressourcer til at placere endnu et fag i au-
gust, der skal være undervisere, der har interesse i at under-
vise på det tidspunkt, og der er en del arbejde med at oprette 
et nyt fag. Både undervisning og eksamen faget skal egne sig til 
et intenst forløb. Studienævnet overvejede, om der allerede er 
eksisterende fag, som eventuelt kan flyttes til august. Da fri-
sten for oprettelse af augustfag er den 26. november i forbin-
delse med indkaldelse af planlægningsdata besluttede studie-
nævnet, at muligheden for augustfag og Summer University 
fag overvejes til næste udbud. I mellemtiden overvejes det, om 
der mangler fag i porteføljen, eller om der er nogle allerede ek-
sisterende fag, som kan flyttes. NS tager forespørgslen med til-
bage til Oeconrådet. Fristen for indsendelse af kursusbeskri-
velser til Summer University plejer at være primo oktober, så 
det skal besluttes senest kort efter sommerferien 2021, hvis 
der skal oprettes/flyttes fag til udbud i sommeren 2022. Stu-
dienævnet vil tage emnet op igen på et senere tidspunkt. 

7. Reeksamener i bachelorfag 

BSS Studier har oplevet flere vanskeligheder i forbindelse med håndtering 
af reeksamen for førsteårsfag, hvor eksamen udbydes både til studerende 
på Bacheloruddannelsen i Økonomi og til studerende på Bacheloruddan-
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nelsen i politik og Økonomi. RS har desuden et ønske om ændring af eksa-
men i fag, som kun udbydes til de studerende på Bacheloruddannelsen i 
politik og økonomi. Ønskerne er fremlagt i en sagsfremstilling med 4 ind-
stillinger. 

Indstilling 1 – Tilgængelighed af 2. reeksamen/3. prøveforsøg for økono-
mistuderende. 
Der indstilles til, at studienævnet godkender, at det også skal være muligt 
for studerende på Bacheloruddannelsen i økonomi, at deltage i 2. reeksa-
men/3. prøveforsøg i fagene 1605: Matematiske og statistiske principper 
og 1410: Økonomiske principper, som på nuværende tidspunkt kun udby-
des til studerende på Bacheloruddannelsen i politik og økonomi i august, 
hvor studerende på Bacheloruddannelsen i økonomi skal vente et semester 
mere med at gå til samme eksamen. Forslaget kan gælde allerede fra eksa-
men i august 2021. 

Studienævnet tilslutter sig indstillingen. 

Indstilling 2 – Ensretning af 1. årsprøven på Bacheloruddannelsen i øko-
nomi med 1. årsprøver på andre bacheloruddannelser på BSS 
Såfremt ovennævnte tiltrædes, indstilles der til, at der oprettes en 2. reek-
samen/3. prøveforsøg i faget 1210: Regnskab på 1. semester af Bachelorud-
dannelsen i Økonomi i august måned. Faget er et 1. semestersfag, som er 
omfattet af uddannelsens førsteårsprøve. På den måde tilbydes de stude-
rende 3 prøveforsøg i 3 ud af 6 fag omfattet af 1. årsprøven. Forslaget kan 
gælde allerede fra eksamen i august 2021. 

Studienævnet tilslutter sig indstillingen. 

Indstilling 3 – Eksamensformer for 2. reeksamen/3. prøveforsøg 

Såfremt de 2 ovennævnte punkter tiltrædes, indstilles der til, at Studie-
nævn for økonomi tager stilling til formen for 2. reeksamen/3. prøveforsøg 
i fagene:  

- 1605: Matematiske og statistiske principper 
- 1410: Økonomiske principper  
- 1210: Regnskab 

Studienævnet ønsker at ændre prøveformen for 2. reeksamen/3. prøvefor-
søg i alle 3 fag til mundtlige eksamener. RS oplyste, at det allerede er god-
kendt i 1605: Matematiske og statistiske principper og i Økonomiske Prin-
cipper. MS taler med underviserne i 1210: Regnskab om hvorvidt 2. reek-
samen/3. prøverforsøg kan gøres mundtligt i dette fag også. 

Indstilling 4 – Reeksamener i fag udbudt alene til politik og økonomi 

Der indstilles til, at fag på Bacheloruddannelsen i politik og økonomi, som 
alene er udbudt til studerende på denne uddannelse, og som ikke indgår i 
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1. årsprøven, fremover har 2. reeksamen i forbindelse med næstkommende 
ordinære udbud af eksamen ligesom de øvrige fag udbudt af Studienævn 
for Økonomi. Forslaget er gældende fra fag udbudt fra Forårssemester 
2021. 

IGRH spurgte ind til årsagent til indstillingen. Den nuværende ordning gi-
ver fleksibilitet og mindsker presset på de studerende. RS svarede hertil, at 
det er et ressourcespørgsmål. Der er ikke ret mange der tager fagene i 2. 
reeksamen/3. prøveforsøg. Hvis der bare er én studerende, der skal op til 
eksamen, så skal der laves en eksamensopgave. Ved ændringen kan de stu-
derende stadig nå et tredje forsøg inden for normeret studietid. IGRH ud-
trykte bekymring for, om det skaber et pres på de studerende, men med-
gav, at der også er et ressourcespørgsmål at tage hensyn til.  

Studienævnet tilsluttede sig indstillingen. 

8. Status for planlægning af eksamener vinter 2020/2021 

Dekanatet har fredag den 2. oktober 2020 sendt en sagsfremstilling vedrø-
rende status for planlægning af eksamener i perioden vinter 2020/2021 til 
studienævnene. 

Sagsfremstillingen er mest til orientering. Det bemærkes, at der for at få 
mulighed for at afholde eksamen med de gældende afstandskrav vil være 
eksamener, som vil blive afholdt på alternative tidspunkter. 

Matematik på Zoom er en udfordring. Især i de tilfælde hvor det kræves, at 
de studerende bruger tavle. De studerende skal være virkelig forberedt på, 
hvordan det foregår. Det skal tænkes ind i undervisningen og forberedel-
sen til eksamen. 

Studienævnet tog orienteringen om status for planlægning af vintereksa-
menen til efterretning. 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

1) Møde i Aftagerpanel for økonomi, torsdag den 24. september 
2020, klokken 13.00-16.00 
MS oplyste, at der har været afholdt møde i Aftagerpanel for 
økonomi. Mødet omhandlede primært skiftet i Oecon-uddan-
nelsens profil. Der var stor opbakning til skiftet. Der blev også 
talt en del om, hvordan vi skal brande Oecon.-uddannelsen 
fremover. Vi skal have vores egen toning, og vi skal finde ud af 
hvordan det skal være; muligvis i en mere kvantitativ retning. 
Der er møde med studiekoordinationsgruppen på torsdag, så 
her vil MS også bringe det op. MS opfordrede til, at alle om-
kring uddannelsen overvejer, hvad det er, der er særligt ved 
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Oecon, og hvad vi ønsker skal være det særlige fremadrettet. 
AK tilføjede, at det nok bliver svært, at lokke folk fra Sjælland 
med branding alene.  
På aftagerpanelmødet var der ligeledes en diskussion omkring 
specialepladser. Der er en meget positiv holdning til, at stude-
rende kan lave specialer hos aftagerne. Aftagerne er imøde-
kommende i forhold til, at de studerende tager kontakt med et 
konkret ønske til et emne, og så hjælper de meget gerne de 
studerende videre. Der er kun meget få steder, der slår noget 
op. Der er masser af muligheder, men det er på de studerendes 
initiativ. NS oplyste, at han har talt med en studerende, som 
godt er klar over, at vedkommende selv skulle kontakte afta-
gerne, men den studerende er bekymret for, om vedkom-
mende bliver ledt det rette sted hen ved at skrive til en info-
mail. MS opfordrede til, at man kontakter en vejleder. Vejlede-
ren kan derefter sende den studerende videre til den rette per-
son. RS oplyste, at det også er en mulighed at skrive til afta-
gerne direkte. Som regel kan man få oplyst deres mailadresse 
ved at ringe til hovednummeret. MS tilføjede, at det nok er den 
bedste løsning at gå igennem vejlederne, da de har en god for-
nemmelse af, hvem der er den rette person at rette henven-
delse til. AK medgav, at det første skridt er at finde frem til 
den rette person. Måske kan ovenstående formidles til de stu-
derende som en lille vejledning. Det skal dog stadig gøres 
klart, at de studerende selv skal tage initiativ. MS oplyste, at 
på aftagerpanelmødet blev det desuden oplyst, at Finansmini-
steriet laver deciderede specialepladser med opslag, og at 
mange af dem der laver specialer, i forvejen har studenterjobs 
de pågældende steder. 
MS oplyste, at aftagerne påpegede, at det er vigtigt med prak-
tisk fokus i uddannelsen. Træningen i anvendelsen af det teo-
retiske er varierende. BSR oplyste, at aftagerne på tidligere af-
tagerpanelmøder har påpeget, at de gerne ser, at vi leverer det 
teoretiske, og så skal de studerende nok lære praktikken efter 
uddannelsen. MS medgav, at det er vigtigt, at man ikke går på 
kompromis med det akademiske niveau. Der må dog alligevel 
godt være en form for alignment mellem det praktiske og det 
akademiske niveau. Han vil lade studieprogrampanelet være 
medbestemmende i forhold til det. AK påpegede, at flere afta-
gere oplyste på mødet, at de i deres job har brugt rigtig meget 
af det de har lært på AU. MS foreslog, at man gennemgår por-
teføljen af fag og overvejer, hvor der allerede er, og hvor der er 
mulighed for eventuelt at kombinere med noget ”Applied”. AK 
påpegede, at ”Applied” ikke nødvendigvis betyder det samme i 
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alle fag. ”Policy” er heller ikke altid det samme som ”Applied”. 
F.eks. vil ”Applied” i finansiering kunne betyde at anvende 
matematiske modeller til prisfastsættelse. 
Afslutningsvist meddelte aftagerne, at det årlige møde i afta-
gerpanelet ikke nødvendigvis behøver at ligge den dag, hvor 
BSS holder årsfest. Man kunne eventuelt runde mødet af ved 
at spise middag et sted.  

2) Møde i Aftagerpanel for politik og økonomi, onsdag den 25. 
november 2020, klokken 10.00-13.00 
Der er fastlagt en mødedato til møde i Aftagerpanel for politik 
og økonomi. IGRN er inviteret og har allerede bidraget med 
punkter til dagsordenen. 

10. Eventuelt 

MS spurgte om studienævnet havde ønsker til punkter, som skal bringes 
videre til næste møde i studieprogrampanelet. AK foreslog emnet omkring 
branding, som blev nævnt ovenfor.  

NS spurgte ind til, hvor man kan læse om, hvilke kombinationer man må 
tage på kandidatuddannelsen. MLT henviste til studieordningen og fagbe-
skrivelserne. 

11. Næste møde 

Studienævnet fastsatte et midlertidigt mødetidspunkt til den 22. oktober 
2020, hvis det skulle blive relevant i forhold til omlægning af eksamener 
for vinterperioden 2020/2021. Mødet er efterfølgende blevet aflyst igen. 

Næste møde er tirsdag den 3. november 2020, kl. 12.30-15.00. 
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