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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 3. marts 2021, kl. 9.30-12.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 1 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 3. december 2020 og de to referater fra 
25. januar 2021 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 

3. Undervisningsevalueringer for Efteråret 2020 – lukket punkt 
Bilag 3.1 Kursusevaluering E2020 - Uddannelse  Bachelorud-
dannelsen i økonomi 
Bilag 3.2 Kursusevaluering E2020 - Uddannelse  Kandidat-
uddannelsen i økonomi 
Bilag 3.3 Kursusevaluering E2020 - Uddannelse Bachelorud-
dannelsen i Politik og økonomi 

4. Trivselsindsatser for studerende efter fysisk genåbning af uni-
versitetet  
Bilag 4.1 Sagsfremstilling_trivselsindsatser 

5. Fagbeskrivelser E21 – første del 
Bilag 5.1 Oversigt over fagbeskrivelser – del 1 
Bilag 5.2 Fagbeskrivelser til behandling del 1 (ZIP komprime-
ret mappe) 

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Ændring i krav om karakter for optagelse på uddannel-
sen (https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-
indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/)  

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
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7. Eventuelt 

8. Næste møde 
Tirsdag den 23. marts 2021, klokken 9.30-12.00 
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Til stede: 

VIP-medlemmer: 
Professor, studienævnsformand og studieleder Michael Svarer, Institut 
for Økonomi (MS) – mødeleder 
Professor og studieleder Peter Bjerre Mortensen, Institut for Statskund-
skab (PBM) 
Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 

Studerende: 

Næstformand Nicolas Seidenschnur (NS) 
Ida Gram Rye Hansen (IGRH) 
Mia Bjerre Teglborg (MBT) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
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 referat og dagsorden. 

Referat af møde den 3. december 2020 og de to referater fra 25. januar 
2021. 

Referaterne og dagsordenen blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Lukket punkt – ingen sager 

3. Undervisningsevalueringer for Efteråret 2020 

Lukket punkt 

Studienævnet debatterede undervisningsevalueringerne uddannelsesvist. 
Der var meget lave svarprocenter, og studienævnet bør overveje, om der 
skal gøres noget ved det, eller om det er en effekt af den digitale undervis-
ning i forbindelse med corona.  

Der var ikke nogen fag, der var gået i rød. MS tager en snak med undervi-
serne i de 4 fag på Oecon.-uddannelserne, som er gået i gul. 

Vedrørende Bacheloruddannelsen i politik og økonomi er vurderingerne i 
økonomifagene lidt lavere for PolØk’erne end for Oecon’erne. Der et enkelt 
fag, som er gået i gul for PolØk’erne, men som er i grøn for Oecon-’erne. 
PBM undersøger, om der foreligger en undersøgelse vedrørende stress for 
de studerende, som kan sammenlignes med, at 50 % af de studerende ved 
denne uddannelsesevaluering har svaret, at de har følt sig stressede. 

4. Trivselsindsatser for studerende efter fysisk genåbning af 
universitetet  

MS oplyste, at trivsel også diskuteret før corona-nedlukningen. MS har ta-
get hul på emnet med studenterforeningerne, men det blev lukket ned igen 
pga. corona. MS vil endnu en gang tage fat i de store studenterforeninger, 
som det første initiativ til indsatser for bedre trivsel. 

AF foreslog, at man måske efter corona kunne lave nogle frivillige studie-
grupper; gerne på tværs af uddannelser, så grupperne mere blev sammen-
sat ud fra ens referencer for studieliv. Der kunne måske også være en form 
for matchning, især for at hjælpe studerende, som mangler læsegrupper. 
MS svarede hertil, at vi kan lave læsegrupper med baggrund i det faglige, 
men han spurgte ind til, om læsegrupperne også skulle tage hensyn til det 
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sociale. AF svarede hertil, at det vil være godt, at prøve at integrere det so-
ciale; specielt fordi der ikke har været normal studiestart, og det er længe 
siden, at der har været studiestart. MS spurgte ind til, om der allerede nu 
kan laves aktiviteter i en mild form; eventuelt i små bobler, så man ikke 
sætter smittespredningen over styr? AF var enig i, at det ville give noget, at 
kunne mødes bare 2, 3 eller 4. MTD var enig i, at det er en god idé at starte 
noget op allerede nu – på den korte bane. Kan man lave noget socialt på 
holdene allerede nu? Kan vi facilitere noget? MBJ var også enig i, at det er 
en god ide og oplyste om, at der har været arrangementer. Han spurgte 
MS, om der kunne blive sendt nogle beskeder ud om de arrangementer, 
som instituttet arrangerer, så de studerende også ville have mulighed for at 
deltage i dem? MS vil undersøge det. AF oplyste, at der allerede bliver lavet 
arrangementer af studieforeninger, bl.a. med break-out-rooms inden fore-
læsninger.  

PBM tilføjede, at han har en fornemmelse af at det mere er noget fysisk, de 
studerende har brug for. Måske en ordning, hvor underviseren må mødes 
med 3-4 studerende. Må man gøre det på campus inden for rammerne? 
Det kunne f.eks. være i forbindelse med vejledning. Det er stadig trist at 
sidde og kigge i en skærm. Måske kunne man også tage fat i institutle-
derne. MS tager det op med institutledelsen; også om man kan mødes fy-
sisk i mindre grupper.  

NSR oplyste, at fra studievejledningen vil man også gerne lave noget. Stu-
diegrupper kan de godt hjælpe med, men det sociale kan de nok ikke 
hjælpe med.  

MS oplyste, at han har haft kontakt til ØF, og de kan godt varetage opga-
ven med at lave mindre grupper. 

PBM spurgte ind til, om vi kan holde en 4. gruppesamtale? NSR undersø-
ger muligheden for en 4. samtale, som nok vil blive online. MS oplyste, at 
han også gerne bakker op om en 4. samtale. 

MBT spurgte ind til, om der er tænkt på studerende, der frygter at skulle 
tilbage. Måske skal vi allerede tænke på at skulle tilbage nu. Efter hendes 
opfattelse, kan det være et større problem, end vi umiddelbart tror. NSR 
var enig og tilføjede, at det er en ekstremt kompleks problemstilling. De 
studerende har oplevet nedlukningen på flere forskellige måder. De 1. års 
studerende har aldrig været til stede fysisk. 2. års studerende har prøvet 
begge dele. De nye studerende, som kommer efter sommerferien kommer 
med noget helt andet i bagagen. MBT påpegede, at der derudover er to 
grupper af studerende. Dem der bare gerne vil kramme og i gang, og dem 
der frygter at være fysisk sammen igen. 
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Studienævnet talte om, hvorvidt PØF og ØF mødes flere, når det er i for-
eningsregi. MS vil spørge ind til det i ledelsesregi. Der er nok nogle be-
grænsninger, for foreningerne er stadig organiseret under AU. NS tilfø-
jede, at det ville være godt med en melding fra centralt hold med anbefa-
linger til studenterforeningerne for eksterne arrangementer. 

5. Fagbeskrivelser E21 – første del 

Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger: 

Offentlig politik og økonomi 

Politologisk introduktionskursus 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

De studerende vil gerne tale om sammenhængen/progression mellem Eco-
nometrics I, Econometrics of Policy evaluation og Microeconometrics. NS 
oplyste, at han er blevet informeret om, at nogen af de PolØk-studerende 
var utilfredse med overlap af Econometrics of Policy Evaluation og Mi-
croeconometrics på kandidatuddannelsen. MBJ oplyste, at man ikke kan 
fjerne ret meget. Econometrics bør indeholde OLS, simulationer og pro-
grammering. Han oplyste desuden, at man skal kunne tage kandidatfaget 
enten med det ene eller det andet fag. Det lyder som om, der er behov for 
justeringer. Der har været noget uro omkring faget, og det er et punkt, som 
vi skal have opmærksomhed på fremadrettet. Faggruppen anbefaler Eco-
nometrics 1 til Oecon og Econometrics of Policy Evaluation til PolØk. Det 
er de samme undervisere, der har været involveret. MBJ taler med under-
viserne. 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt: 

1605: Matematiske og statistiske principper 

2343: Finansiel Økonomi 

2504: Makroøkonomi 

3410: Micro 1 

3505: Macro I 

3620: Econometrics I 

3625: Econometrics of Policy Evaluation 

Kandidatuddannelsen i økonomi 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt med bemærkninger: 

4247: International Management 
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- Der har været en del udfordringer i faget, bl.a. fordi det er kompri-
meret kursus (et sommerkursus), som er blevet fordelt på et helt se-
mester. Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen som den er, da det 
er sidste udbud. 

4346: Corporate Finance – delt fagbeskrivelse med cand.merc. 

- Studienævnet talte om, hvorvidt der skulle tilføjes ”Investments and 
Corporate Finance eller andre lignende fag” til de anbefalede faglige 
forudsætninger til faget. Studienævnet ønskede ikke, at der skulle 
skrives et fag på, som ikke udbydes af Studienævn for Økonomi, 
men som skal forhåndsgodkendes. 

4428: Politics and Economics of the EU 

- Studienævnet talte om, hvorvidt der skulle tilføjes specifikke navne 
på fag under de anbefalede forudsætninger. Der kræves ikke speci-
fikke kurser til faget, så studienævnet konkluderede, at beskrivelsen 
om ” Basic micro- and macroeconomics.” er dækkende. 

5440: Environmental Economics 

- Under de anbefalede faglige forudsætninger ændres Microecono-
mics 2 til Micro 2.  

- Underviseren spørges, hvilken del af fagindholdet fra MicroEcono-
metrics, der er relevant, og om det er delen med Policy Evaluation. 
Hvis underviseren godkender det tilføjes teksten ”Microeconomet-
rics; especially the part with Policy Evaluation (or equivalent)”. 

5460: Development Microeconomics 

- Underviseren spørges, hvilken del af fagindholdet fra MicroEcono-
metrics, der er relevant, og om det er delen med Policy Evaluation. 
Hvis underviseren godkender det tilføjes teksten ”Microeconomet-
rics; especially the part with Policy Evaluation (or equivalent)”. 

5522: International Economics 

- Studienævnet talte om, hvilke fag der skal være anbefalede faglige 
forudsætninger. Det er et ret bredt fag, så det trækker fra alle em-
ner. MS forsøger at få underviserne til at beskrive det nærmere. Stu-
dienævnet godkendte fagbeskrivelsen, såfremt beskrivelsen opdate-
res. 

 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger: 

4105: Theories of the Firm 

4345: Asset Pricing – delt fagbeskrivelse med cand.merc. 

4394: Financial Econometrics 
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4407: Labour Economics 

4425: Micro 2 

4505: Macro 2 

4615: Microeconometrics 

4616: Time Series Econometrics 

4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics 

5102: Economics of Marketing 

5360: Financial Engineering 

5418: Health Economics 

5450: Political Economy 

5524: Economic Growth and the Environment 

5637: Applied Micro Econometrics 

6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions – August-kursus 

6551: Advanced Macroeconomics 

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

1) Ændring i krav om karakter for optagelse på uddannelsen 
(https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karak-
terkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/)  
AU har overordnet vedtaget et karakterkrav på 6,0 for at komme 
ind på universitetet, så vi kommer muligvis til at optage studerende 
med lavere karakter. Det kan gå ud over vores ambition om at få 
studerende med højere karakterer. 
 

2) Møde i morgen med de andre studieledere 
MS holder møde med de øvrige studieledere i morgen om, hvordan 
resten af semestret og dermed også eksamen bliver. 
 

3) AOL (Assurance of Learning): I forbindelse med den 5-årlige evalu-
ering af Oecon-uddannelsen, skal studienævnet vælge nogle punk-
ter i kompetencebeskrivelserne i BA-projekt og speciale, som vi skal 
formulere nogle spørgsmål ud fra. På den måde kan vi teste om de 
studerende kan det, som vi forventer de kan. MS laver et udkast til 
næste studienævnsmøde. Hvis der er ønsker til, at det er nogle be-
stemte punkter, der skal laves spørgsmål ud fra, så er alle velkomne 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
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til at komme med forslag til MS. Det samme gælder, hvis der er no-
get særligt, som skal fremhæves.  
 

4) PBM oplyste, at der har været en henvendelse fra Uddannelsesud-
vikling vedrørende uddannelsesfaglige rum. Vi vil godt lige tænke 
over det. Det er et projekt, der skal styrke de studerendes overgang 
fra gymnasie til universitet. Vi vil også gerne gå videre med nogle af 
de ting, som vi har i forvejen. 

7. Eventuelt 

NS spurgte ind til, hvornår der kan forventes en eksamensplan til sommer-
eksamenerne. Hvad er planen og tidshorisonten, og kan studienævnet selv 
bestemme? MS svarede, at vi afventer en udmelding fra rektoratet og de-
kanatet 

NS oplyste, at der er 4. semester studerende, som drømmer om at tage fag 
på Summer University. Der er forhåndsgodkendt et HA-fag. MTB oplyste, 
at meritudvalget har godkendt et enkelt fag på Summer University. Det lig-
ger lige nu hos studienævnet hos den modtagende uddannelse. Det drejer 
sig om faget: Emerging Innovation in Finance.  

Det blev foreslået, at lave et august-Topic på bacheloruddannelsen ligesom 
der netop er indført august-Topics på kandidatuddannelsen. MBJ bemær-
kede, at det ikke er ønskværdigt, at åbne op for 10 ECTS Topics på bache-
loruddannelsen. Vi kan måske godt udbyde 5 ECTS om sommeren, men at 
udbyde 10 ECTS vil sandsynligvis medføre udvanding af progressionen på 
bacheloruddannelsen. Studienævnet besluttede, at tage det med som et 
punkt på næste møde. 

NS spurgte ind til, hvad vi som studienævn skal gøre ved frafald og om vi 
skal skelne mellem 1. årsfrafald og ”rigtigt” frafald. Der bliver løbende lavet 
tiltage i forbindelse med Årlig status og uddannelsesevalueringer, men lige 
nu ved vi ikke hvad vi skal gøre.  

NSR oplyste, at studieaktivitetskravet er afskaffet pr. 1. februar, og der er 
en nyhed om det på studieportalen (https://studerende.au.dk/studier/fag-
portaler/economics/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/au-afskaffer-studie-
aktivitetskravet-paa-45-ects-pr-studieaar/). 

MLT oplyste, at Blackboard overgår til Brightspace og derfor lukker Black-
board til oktober. Der bliver derfor arbejdet på et alternativ til informatio-
nen vedrørende studienævnsmøderne.  

MLT oplyste, at BSS Studier har ændret praksis vedrørende overførsel af 
karakterer i forbindelse med overførsel af merit. Det medfører, at der 
fremover er øget adgang til at få karakterer overført fra andre danske uni-
versiteter, hvor de før blev overført med bestået/ikke bestået.  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/economics/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/au-afskaffer-studieaktivitetskravet-paa-45-ects-pr-studieaar/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/economics/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/au-afskaffer-studieaktivitetskravet-paa-45-ects-pr-studieaar/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/economics/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/au-afskaffer-studieaktivitetskravet-paa-45-ects-pr-studieaar/
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MBJ spurgte ind til, hvor man kan finde de gamle versioner af fagbeskri-
velser. De ligger på ECON’s O-drev. 

8. Næste møde 

Tirsdag den 23. marts 2021, klokken 9.30-12.00 


