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Konstituterende møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 25. januar 2021, kl. 12.00-13.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Konstituerende 

møde 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af formand 

3. Valg af næstformand 

4. Valg af stedfortrædende formand 

5. Indstilling af udvalg (merit- og dispensationsudvalg) 
Bilag 5.1: 2021 Delegationsskrivelse 

1) Meritudvalg 

i. Godkendelse af ny forhåndsgodkendelses- og 
meritprocedure på Oecon 
Bilag 5.1.a: Udkast til merit- og forhåndsgod-
kendelsesprocedure - Studienævnet for Øko-
nomi 
Bilag 5.1.b Udkast til principper for faglig vur-
dering - Studienævnet for Økonomi 

ii. Valg af meritkoordinator og studenterrepræsen-
tant 

2) Dispensationsudvalg 
Valg af VIP-medlem og af studenterrepræsentant 

6. Indstilling af studieledere 

7. Studienævnets årshjul for 2020 
Bilag 7.1: Årshjul_2021_udkast 
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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 (NR) 
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 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af formand 

Michael Svarer blev valgt som formand. 

3. Valg af næstformand 

Nicolas Seidenschnur blev valgt som næstformand. 

4. Valg af stedfortrædende formand 

Morten Berg Jensen blev valgt som stedfortrædende formand. 

5. Indstilling af udvalg 

CU fortalte kort om behandling af merit- og dispensationssager i studie-
nævn. Alle sager om udmeldelse og principielle sager skal behandles af 
studienævnet på møde. Sager, hvor der er helt fast sagspraksis, afgøres i 
administrationen efter beskrivelen i delegationsskrivelsen, som behandles 
i studienævnet hvert efterår.  

For at kunne opnå en dispensation, kræves det, at der foreligger usædvan-
lige forhold. Usædvanlige forhold kan være dokumenteret sygdom hos den 
studerende eller den nærmeste familie, dødsfald i den nærmeste familie, 
barsel, forværring af kronisk sygdom eller andre forhold, som vedrører den 
studerende, og som den studerende ofte vil være uden skyld i.  

CU orienterede om, at der er tavshedspligt vedrørende studentersager. Sa-
gerne kan derfor kun drøftes med andre studienævnsmedlemmer eller den 
konkrete sagsbehandler. CU orienterede desuden om inhabilitet. For at 
være inhabil kræves det, at der er en særlig interesse. Man er altså ikke in-
habil bare fordi man går på samme hold, men så skal man være særligt op-
mærksom på tavshedspligten. 

1) Meritudvalg 
a. Godkendelse af ny forhåndsgodkendelses- og meritprocedure 

i Studienævn for Økonomi 
Der blev fremlagt et udkast til en ny forhåndsgodkendelses- 
og meritprocedure. Formålet har været at klarlægge procedu-
ren lidt nærmere. På den måde kan vi skabe mere enkel vej-
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ledning til de studerende, og på samme tid skabe en mere ef-
fektiv proces. Der lægges op til en ændring i forhold til den 
oprindelige proces. Det er studienævnet, der har afgørelses-
kompetencen i den her type sager. Ved godkendelse af den 
nye procedure uddelegeres afgørelseskompetencen til perso-
nerne, som vælges i punkt b. Meritkoordinatoren har ansva-
ret for vurdering af fag, og kan inddrage fagkoordinatorerne 
for de enkelte fagområder. Studenterrepræsentanten er med 
til at sikre, at der er ensartet praksis, men skal ikke foretage 
faglige vurderinger.  
 
Når fag sendes til vurdering i meritudvalget, godkendes fa-
gene til hele uddannelsen, og ikke kun til den enkelte stude-
rende. Andre studerende vil herefter kunne søge merit for 
det samme fag. Faget bør genvurderes efter en periode på 3  
år. 
 
RS tilføjede, at den fremlagte procedure svarer til, hvad der 
blev talt om på møde med fagkoordinatorer i sidste uge. 
 
Studienævnet tilsluttede sig indstillingen 
 

b. Valg af meritkoordinator og studenterrepræsentant 
Mette Trier Damgaard blev valgt til meritkoordinator. 
Anne Zawaski Foldager blev valgt som studenterrepræsen-
tant. 
 

2) Dispensationsudvalg 
Valg af VIP-medlem og af studenterrepræsentant 
Michael Svarer blev valgt som VIP-medlem. 
Nicolas Seidenschnur blev valgt som studenterrepræsentant. 

6. Indstilling af studieledere 

Studienævnet indstiller Michael Svarer som studieleder for Bachelorud-
dannelsen og Kandidatuddannelsen i økonomi. 

Studienævnet indstiller Peter Bjerre Mortensen som studieleder for Bache-
loruddannelsen i Politik og Økonomi. 

7. Studienævnets årshjul for 2021 

Årshjulet blev godkendt 



 

 

 

  

  

 

Side 5/5 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor der foreligger undervisningsevalueringer. 
MS svarede, at vi på nuværende tidspunkt afventer evalueringsrappor-
terne. 

 


