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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 2. december 2020, kl. 12.30-15.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 
Møde nr. 11 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 3. november 2020. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 

3. Godkendelse af pensum for rene Politik og Økonomi-fag 
Bilag 3.1 Pensum F21 Metode og videnskabsteori 
Bilag 3.2 Pensum F21 Offentlig ledelse 

4. Ændring af engelske titler på bachelor og kandidatuddannel-
sen fra 2021. 

1) Nuværende engelsk titel bachelor: Bachelor of Science 
(BSc) in Economics and Management. 
Ny engelsk titel bachelor: Bachelor of Science (BSc) in 
Economics. 
Nuværende engelsk titel kandidat: Master of Science 
(MSc) in Economics and Management. 
Ny engelsk titel kandidat: Master of Science (MSc) in 
Economics. 

2) Skal studerende indskrevet på studieordningerne fra 
2020 have mulighed for at blive overflyttet til studie-
ordningerne gældende fra 2021 og dermed få den nye 
titel? 

5. Godkendelse af planlægnings/stamdata for E21 
Bilag 5.1 Oversigt over planlægnings/stamdata for E21 



 

 

 

  
  

 

Side 2/11 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

1) August-topics 
Topics, der udbydes i august skal have deres egen fag-
beskrivelse. Hvilke Topics ønsker studienævnet at ud-
byde i en august-udgave? 

6. Godkendelse af klynger for E21 
Bilag 6.1 Udkast til klynger for E21 

7. Temadrøftelse vedr. 1.årsfrafald og fastholdelsesindsatser 
Bilag 7.1 Sagsfremstilling til studienævn vedr. førsteårsfra-
fald 
Bilag 7.2 Bilag 1: Udvikling i 1.årsfrafald på uddannelsesni-
veau 
Bilag 7.3 Bilag 2 - Frafaldsanalyse af bacheloruddannelser 
på Aarhus BSS (16-06-2020) 

8. Opfølgning på skriftlig høring om Plan B for vintereksame-
nerne 2020/2021 
Bilag 8.1 Opsummering på skriftlig høring vedrørende Plan B 
Bilag 8.2 Bilag 5 - BSS - Rammer og proces ved omlægning 
af eksamener til online-format V20-21 (NOV20) 
Bilag 8.3 Bilag 6 - sorteret til Oecon og PolØk til SN 
Bilag 8.4 Mundtlige eksamener med forberedelse - Plan B 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Møde i Aftagerpanelet for Politik og Økonomi, onsdag 
den 25. november 2020 

10. Næste møde 
Konstituerende møde i januar. Doodle udsendes i løbet af de-
cember 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) 
Nicolas Seidenschnur (NS) 
Mia Bjerre Teglborg (MBT) 

Observatører:  

Professor og studieleder Michael Svarer, Institut for Økonomi (MS) – mø-
deleder 
Professor Peter Bjerre Mortensen, Institut for Statskundskab (PBM) 
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) 
Niki Smith Rasmussen, Studievejleder, BSS Studier (NSR) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 

Afbud:  

Ingen 
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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 3. november 2020 blev godkendt. Dagsordenen 
blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Punktet blev behandlet bag lukkede døre 

3. Godkendelse af pensum for rene Politik og Økonomi-fag 

Der er forud for mødet blevet fremlagt pensumoversigter for fagene Me-
tode og videnskabsteori og for Offentlig ledelse, som udbydes på Bachelor-
uddannelsen i politik og økonomi i Foråret 2021.  

Pensumlisterne blev godkendt uden kommentarer. 

4. Ændring af engelske titler på bachelor og kandidatuddannel-
sen fra 2021. 

1) Nuværende engelsk titel bachelor: Bachelor of Science (BSc) in Eco-
nomics and Management. 
Ny engelsk titel bachelor: Bachelor of Science (BSc) in Economics. 
Nuværende engelsk titel kandidat: Master of Science (MSc) in Eco-
nomics and Management. 
Ny engelsk titel kandidat: Master of Science (MSc) in Economics. 
 
Titlen skulle egentlig have været ændret i 2020 i forbindelse med de 
nye studieordninger, men det var ikke muligt at overholde fristerne 
for varsling af titelændringer, hvorfor titelændringen først kommer 
nu. 
 

2) Da der vil være to stort set enslydende studieordninger, skal studie-
nævnet tage stilling til, hvorvidt studerende indskrevet på studie-
ordningerne fra 2020 skal have mulighed for at blive overflyttet til 
studieordningerne gældende fra 2021, og dermed få den nye titel. 
 
Studienævnet godkendte, at de studerende skal have muligheden 
for at vælge mellem de to titler, hvis de er indskrevet på studieord-
ningen for 2020. Studerende, som ønsker den nye titel overføres til 
2021-studieordningen. Studerende optaget på 2021-studieordnin-
gen får kun tilbudt den nye titel.  
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I august vil BSS Studier skrive ud de studerende på 2020-ordnin-
gen. De studerende på 2020-ordningen, som ønsker at blive over-
flyttet, vil blive overflyttet i september. 

5. Godkendelse af planlægnings/stamdata for E21 

Der er forud for studienævnsmødet blevet fremlagt en oversigt over plan-
lægnings/stamdata for E21. 

August-topics 
Topics, der udbydes i august skal have deres egen fagbeskrivelse. Hvilke 
Topics ønsker studienævnet at udbyde i en august-udgave? 

 
Studienævnet blev enige om, at udbyde de to topics 4805 og 4810 som 
sommerfag. Afleveringsfristen skal være 31. august. Titlen skal have 
samme numre (4805 og 4810) som de ordinært udbudte topics, men titlen 
skal indikere, at det er et august-topic. I fagbeskrivelsen skal det under-
streges at vejleder er på plads inden den studerende tilmelder sig, da juli 
måned er undervisnings- og vejledningsfri. Det skal også understreges på 
studieportalen. 
 

Det nye fag 5460: Development Microeconomics (P) udbydes også til stu-
derende på specialiseringen i politik og økonomi. 

5347: High Frequency Econometrics (P) kun udbydes hvert andet år, og 
derfor ikke i E21. 

Oversigten blev godkendt. 

6. Godkendelse af klynger for E21 

Forud for mødet, er der fremsendt et udkast til klynger for E21 udarbejdet 
af en mindre arbejdsgruppe med studerende, studieledere og administra-
tive medarbejdere. 

BSR påpegede, at der vil komme til at ligge nogle fag i forskellige klynger, 
som folk gerne vil have. RS svarede hertil, at der er mere valgfrihed, end 
der fremgår af klyngerne, idet de studerende inden de vælger fag vil have 
mulighed for at se hvordan de endelige skemaer ser ud, og vælge fag fra 
andre klynger, såfremt de ikke overlapper. 

Det nye fag 5460: Development Microeconomics (P) skal indsættes i 
klynge 1. 

5347: High Frequency Econometrics (P) udbydes kun hvert andet år, og ta-
ges ud af klyngeoversigten i denne ombæring. 

Klyngerne blev godkendt med ovenstående ændringer. 
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7. Temadrøftelse vedr. 1.årsfrafald og fastholdelsesindsatser 

Dekanatet har fremsendt en sagsfremstilling til drøftelse i studienævnene 
vedrørende førsteårsfrafald og fastholdelsesindsatser. 

Det indstilles, at studienævnet 

1) drøfter baggrunden for 1.førsteårsfrafaldet på bacheloruddannel-
serne forankret under studienævnet; 
 

2) drøfter og evaluerer nuværende/tidligere uddannelsesnære fasthol-
delsesindsatser med henblik på videreførelse eller udvikling af ind-
satser, der er tænkt ind i kontekst af hele første studieår; 
 

3) drøfter og beslutter en fremadrettet proces, der udmønter sig i kon-
krete forslag og tiltag, der kan reducere det fremtidige førsteårsfra-
fald. Processen foreslås at strække sig frem mod juni 2021 i tråd 
med den i sagsfremstillingen skitserede overordnede procesplan. 

Det er første år, at der har været et krav på mindst 7,0 i gennemsnit fra den 
adgangsgivende, når der skulle optages i kvote 1. Kravet blev dog nedsat 
pga. Corona. Adgangskvotienten på Bacheloruddannelsen i økonomi endte 
på 7,4 i kvote 1. Kravet om et gennemsnit på 7,0 gælder ikke for kvote 2, 
hvor adgangskvotienten i 2020 var på 5,9. Adgangskvotienten på Bache-
loruddannelsen i politik og økonomi endte på 7,1 i kvote 1. Adgangskvoti-
enten for kvote 2 i 2020 var på 6,4. Tidligere undersøgelser af frafald har 
vist, at den adgangsgivende karakter har stor betydning for, om de stude-
rende falder fra eller bliver på studiet. Jo lavere karakterer de studerende 
har haft på den adgangsgivende eksamen, jo større er risikoen for, at de 
studerende falder fra. RS uddybede, at der er et ønske om et krav om 7 i 
begge kvoter. Frafaldet blandt dem der ligger højere er på 12-13 %. MBT 
spurgte ind til, om det er muligt at udspecificere de relevante karakterer i 
kvote 2. RS svarede, at der allerede er bestemte fag, der bliver lagt vægt på 
i kvote 2. På Bacheloruddannelsen i økonomi er det Matematik A alene. På 
Bacheloruddannelsen i politik og økonomi er det både matematik og 
dansk. De tal der fremgår af frafaldsundersøgelserne er de generelle gen-
nemsnit. De viser noget om, hvordan de studerende generelt klarer det. AK 
tilføjede at studienævnet for nyligt har ændret, hvad der bliver lagt vægt på 
i kvote 2. På den måde kan vi signalere, at der er et fokus på matematik, 
for bedre at kunne fange dem, der er gode til matematik. 

AK spurgte ind til en opsummering af, hvad der kan være med til at fast-
holde de studerende, som er optaget. NS gav udtryk for, at der på Oecon 
gøres ret mange ting på BA, så det er svært at gøre mere på; i hvert fald på 
1. semester. Blandt de studerende, har de talt om, at man kunne indføre en 
optagelsesprøve i kvote 2, så man kunne teste om de studerende i kvote 2 



 

 

 

  
  

 

Side 7/11 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

reelt har de kompetencer, som kræves for at kunne gennemføre uddannel-
sen. Han gav udtryk for, at der allerede er prøvet meget, og det lader ikke 
umiddelbart til, at der er flere nemme løsninger tilbage. RS bemærkede, at 
studienævnet har forespurgt om det var muligt at indføre en optagelses-
prøve, men det var ikke en mulighed. Han spurgte ind til, om det måske 
kunne være den måde, der bliver undervist i matematik på. Der undervises 
på en anden måde i gymnasiet nu, og universitetet underviser måske på 
den gamle måde. MBJ påpegede, at underviserne i matematik og statistik 
netop har modtaget ”Den gyldne pegepind”. Det er en tydelig indikation af, 
at underviserne i fagene gør hvad de kan. Han mener ikke, at et frafald på 
25 % er så alvorligt. MBT spurgte ind til om der er blevet taget hensyn til at 
1. semester er større end de øvrige semestre, når det afgøres, hvem der skal 
have ”Den gyldne pegepind”. Vinderen bliver valgt på baggrund af både 
antal nominerede, relativt i forhold til antal studerende, og de skriftlige be-
grundelser.  

MS medgav, at frafald ikke forsvinder. Vi skal passe på med at bruge for 
meget tid på indsatser, som ikke nødvendigvis har den store effekt. Et stort 
tiltag er, at vi har ændret hele studiet. Det skulle meget gerne medføre, at 
det bliver tydeligere, hvad der forventes af de studerende på studiet og 
hvad studiet indeholder. Ændringen vil også medføre, at der skal ske æn-
dringer i de informationer, der findes om uddannelsen. Der er planer om 
at eksperimentere i forhold til sammensætning af hold og studiegrupper. 
Ved hjælpe af App’en UniHelper kan vi forsøge at sammensætte hold og 
studiegrupper ud fra nogle parametre, som skulle virke godt i forhold til 
fastholdelse.  

AK bemærkede, at begrænsningen i brugen af obligatoriske opgaver har 
gjort det sværere at hjælpe de studerende igennem de første semestre. En 
frivillig opgave har ikke samme effekt som en obligatorisk opgave på de 
studerende, som har det svært.  

RS bemærkede, at studienævnet også skal nævne gruppefaciliteringspro-
jektet på Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi, som nu også er ud-
bredt til Bacheloruddannelsen i Økonomi. Grupperne på Bacheloruddan-
nelsen i Politik og Økonomi er sammensat ud fra nogle bestemte para-
metre, så de skulle være de bedst muligt sammensatte grupper. Der har 
været nogle velkørende rusarrangementer på trods af benspænd pga. co-
rona.  

NSR tilføjede, at der ligeledes er en mentorordning med ældre studerende 
som mentorer for yngre studerende på begge bacheloruddannelser. 

AK afsluttede drøftelserne med, at vi kan se frem til at se, hvad der kom-
mer ud af det forskningsprojekt vedrørende frafald, som for øjeblikket på-
går på ECON.  
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8. Opfølgning på skriftlig høring om Plan B for vintereksame-
nerne 2020/2021 

Der har i uge 48 været sendt et oplæg i høring i studienævnet vedrørende 
en Plan B for vintereksamen i tilfælde af, at samfundet bliver lukket helt 
ned og det ikke kan lade sig gøre, at afholde eksamener fysisk. Der var 
medsendt et notat fra dekanen, som omhandler, hvordan man kan konver-
tere langt de fleste eksamenstyper. Studienævnet er blevet bedt om at tage 
stilling til, hvad der skal ske ved eksamener, hvor særlige forhold gør det 
vanskeligt at omlægge eksamen. Der var mange kommentarer i den skrift-
lige høring, hvorfor punktet er blevet flyttet til dette møde, så det kan blive 
færdigbehandlet. 

1) Skriftlige tilstedeværelseseksamener 
Underviserne ønskede nogle af de skriftlige eksamener omlagt til 
mundtlig. Studenterrepræsentanterne finder det ikke hensigtsmæs-
sigt, når omlægningen sker til en væsentlig anderledes eksamens-
form, og når det sker med så kort varsel. 
 
3358: Cost Accounting. MBT oplyste, at underviseren allerede har 
kommunikeret med de studerende, om hvad hendes forventning 
var, hvis eksamen skulle omlægges til mundtlig. De studerende har 
allerede indrettet sig på, at det er det format, der vil blive omlagt til, 
selvom ikke alle er tilfredse med det  
 
4425: Micro 2. Der er 14 tilmeldte og underviserne mener, at det er 
fuldt forsvarligt at ændre formen til 20 minutterns mundtlig eksa-
men uden forberedelse. De vil tage hensyn til, at der er tale om 2 
forskellige eksamensformer ved afholdelse af eksamen. Eksamen 
omlægges til 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og 
uden hjælpemidler. 
 
4505: Macro 2. Der er 17 tilmeldte og der gælder de samme princip-
per som for 4425: Micro 2. Eksamen omlægges til 20 minutters 
mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler. 
 
4518: The Economics of the Welfare State. Der er 62 tilmeldte, så 
den vil ikke være hensigtsmæssig at omlægge til mundtlig, da den i 
så fald vil komme til at strække sig over flere dage og måske komme 
til at overlappe med de studerendes øvrige eksamener. Eksamen 
omlægges til hjemmeopgave på 4 timer med alle hjælpemidler til-
ladt. 
 
5522: International Economics. Der er 23 deltagere og der gælder 
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de samme principper som i 4425: Micro 2 og 4505: Macro 2. Eksa-
men omlægges til 20 minutters mundtlig eksamen uden forbere-
delse og uden hjælpemidler. 
 
3505: Macro 1. Underviseren har et ønske om en omlægning til 
WHAI med mundtligt forsvar efter samme model som Economics of 
the Welfare State. Studienævnet besluttede, at det ikke vil være hen-
sigtsmæssigt, da der er 73 tilmeldte og en mundtlig eksamen vil 
komme til at løbe over flere dage og påvirke de studerendes øvrige 
eksamener. Eksamen omlægges til 4 timers hjemmeopgave. 
 
Studienævnet drøftede omlægning af skriftlige eksamener til 
mundtlige generelt. De fleste undervisere har allerede kommunike-
ret med de studerende i deres fag. I de fag, hvor der omlægges fra 
skriftlig til mundtlig, er det væsentligt, at forberedelsen er den 
samme som til den skriftlige prøve. Underviserne i de ovenstående 
fag vurderer, at den mundtlige eksamen er den mest reelle udprøv-
ning i forhold til de konkrete fags indhold. NS påpegede, at det er 
vigtigt, at det ikke forventes at de studerende kan det samme, som 
til en almindelig mundtlig eksamen, hvor de har haft meget længere 
tid til at forberede dispositioner til de mundtlige eksamener. 2-da-
ges varsel er for kort tid, hvis det forventes. AK svarede, at det er 
svært at være forberedt på alt. Underviserne tænker den mundtlige 
eksamen så tæt på den skriftlige som muligt. Det vil bl.a. kunne ud-
møntes i et fokus på at løse opgaver i stedet for at fremlægge dispo-
sitioner.  
 
NS spurgte ind til, om der er mulighed for at fastlægge varsel. BSR 
svarede hertil, at det er myndighederne, der bestemmer. RS tilfø-
jede, at vi ikke får mulighed for at vælge senere. Vi kommer til at 
køre efter det som besluttes nu, hvis der lukkes ned igen. 
 
MBT spurgte ind til, om det ikke er muligt at flytte eksamen til reek-
samensperioden. MLT oplyste, at det ikke er en mulighed, da det vil 
afskære studerende fra muligheden for at få en hurtig reeksamen. 
Det vil også være uhensigtsmæssigt, da undervisningen på næste se-
mester er begyndt i reeksamensperioden.  
 
MBJ understregede, at præmissen for at omlægge en skriftlig eksa-
men til en mundtlig er, at underviserne tilstræber, at den mundtlige 
form er mere problemorienteret og minder mere om den skriftlige 
form. NS spurgte ind til, hvilke rammer de studerende kan forvente 
i en sådan omlægning. MBT oplyste, at der en underviser eksempel-
vis sender spørgsmål ud inden eksamen, så de studerende ved hvad 
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de kan komme op i. MS tilføjede, at alle underviserne har tilkende-
givet, at det er det, de vil gøre. 
 
Øvrige skriftlige eksamener omlægges i henhold til det af dekanatet 
udsendte notat. 
 
SN spurgte ind til om underviserne skal indsende to eksamensopga-
ver. MS svarede hertil, at det endnu er uafklaret.  
 

2) Mundtlige eksamener med forberedelse uden hjælpemidler 
Underviserne har foreslået at forberedelsen helt fjernes fra fagene: 
4616: Time Series Econometrics, og 6954 Mathematical Analysis 
Studienævnet godkendte, at forberedelsen fjernes fra de to eksame-
ner 
 
6551: Advanced Macroeconomics bevarer format med forberedelse, 
da underviserne vurderer, at det ikke vil få betydning for udprøv-
ningen at forberedelsen er online.  
 

3) Der er et ønske om, at ændre eksamensformen i 4428: Politics and 
Economics of the EU (https://kursuskata-
log.au.dk/da/course/102148/4428-Politics-and-Economics-of-the-
EU) fra WO (FLOWlock) til WOAI (On-site written exam submitted 
digitally in WISEflow, use of the internet allowed during the exam, 
own PC required) ved den allerede udbudte ordinære eksamen. 
Studienævnet godkendte anmodningen.  

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

1) Møde i Aftagerpanelet for Politik og Økonomi, onsdag den 25. no-
vember 2020 
Mødet var et mix mellem Zoom og fysisk fremmøde. Aftagerpanelet 
blev præsenteret for nogle nøgletal. Der var en drøftelse af udveks-
lingsaftaler, og at de bliver brugt i begrænset omfang. To første ud-
klækkede studerende PolØk’er havde et oplæg, hvor de fortalte om 
deres oplevelser med PolØk-uddannelsen, når de nu er på arbejds-
markedet. Der var en diskussion af, hvordan vi kan hjælpe panelets 
medlemmer med at være mere bidragende. Undervisere fra de mest 
oplagte fag var med som gæster på mødet og gav et oplæg vedrø-
rende deres konkrete fag. Der blev udvekslet kontaktinformationer 
mellem panelets medlemmer og underviserne. Der var en kort de-
bat om relevansen af faget offentlig ledelse. Der var flere forskellige 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102148/4428-Politics-and-Economics-of-the-EU
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102148/4428-Politics-and-Economics-of-the-EU
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102148/4428-Politics-and-Economics-of-the-EU
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kommentarer. Overordnet blev det konkluderet, at vi ikke skal æn-
dre i faget på baggrund af en enkelt uheldig oplevelse ved sidste ud-
bud af faget. Hvis det skal op til diskussion igen, så ønsker aftager-
panelet en diskussion på et mere oplyst grundlag. RS mener ikke 
umiddelbart at der er opbakning til at fjerne faget. En mulighed 
kunne være, at skære 5 ECTS væk og dermed gøre plads til spilteori. 
 

2) Der har været et Covid-19 smitteudbrud blandt 6 studerende på 
PolØk-hold. De har alle deltaget i fødselsdagsfest, så smitten er ikke 
sket på universitetet. Der vil ikke ske nogle tiltag, da den fysiske un-
dervisning er afsluttet, og hjemsendelse ikke er relevant. 

10. Næste møde 

Der skal afholdes et konstituerende møde i januar. Doodle udsendes til det 
nuværende og det kommende studienævns medlemmer i løbet af decem-
ber 2020. 
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