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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 23. marts 2021, kl. 9.30-12.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 2 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 3. marts 2021 er ikke kommet ud til stu-
dienævnet før mødet 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 

3. AoL (Assurance of Learning) – Spørgsmål til undervisere og 
censorer i forbindelse med 5-års uddannelsesevaluering 
Bilag 3.1 AOL_marts_2021_MS 

4. Trivselsindsatser for studerende efter fysisk genåbning af uni-
versitetet – fortsættelse af debat fra studienævnsmøde den 3. 
marts 2021 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling_trivselsindsatser 

5. Fagbeskrivelser E21 – 2. del 
Bilag 5.1 Oversigt over fagbeskrivelser – del 2 
Bilag 5.2 Fagbeskrivelser til behandling del 2 (ZIP komprime-
ret mappe) 

6. Rammer for undervisning og eksamen i forår og sommer 2021 
Bilag 6.1 Oversigt over eksamener OeconPolØk S21 
Bilag 6.2 Sammenfatning af argumenter for bibeholdelse af 
fysiske eksamener 

7. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

8. Eventuelt 
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9. Næste møde 
Torsdag den 22. april 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) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Sandra Hvilsted Pedersen, 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:  

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 referat og dagsorden. 

Referat af møde den 3. marts 2021 er ikke kommet ud til studienævnet før 
mødet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Lukket punkt – der var en sag til behandling 

3. AoL (Assurance of Learning) – Spørgsmål til undervisere og 
censorer i forbindelse med 5-års uddannelsesevaluering 

NS bemærkede, at det er nogle gode spørgsmål, men spurgte ind til, hvor-
dan der skal svares på dem. MTD svarede, at hun ved tilsvarende undersø-
gelse sidste år på HA oplevede, at svarmulighederne bliver efter en lichert-
skala.  

Spørgsmålene blev godkendt af studienævnet. 

4. Trivselsindsatser for studerende efter fysisk genåbning af 
universitetet – fortsættelse af debat fra studienævnsmøde 
den 3. marts 2021 

MS har været i kontakt med nogen af studenterforeningerne, som prøver 
at være aktive inden for området. Han har endnu ikke fået afklaring på, om 
man må mødes mere end 10, når der er tale om aktiviteter i (studenter-) 
foreningsregi. MS håber på øget aktivitet med mere genåbning, og vil prio-
ritere trivsel højt, hvor der er mulighed for det. 

NS oplyste, at der på sidste Oeconrådsmøde blev talt om, at gøre en ekstra 
indsats for indslusning af nye kandidatstuderende, f.eks. dem, der kommer 
fra et andet universitet. En anden idé kunne være, at stille klasselokaler til 
rådighed til f.eks. 2. semester, så de kunne have 2 lokaler og mødes der, så 
man kan se hinanden på årgangsniveau. En slags studiecelle, hvor man 
samtidig kan mødes specifikt for 2. semester, da de ikke har haft mulighed 
for at møde hinanden fysisk overhovedet.  

NS oplyste desuden, at der på mødet blev nævnt, at man i forbindelse med 
belægning og booking af forskellige multisale kunne prioritere de trivsels-
orienterede ting frem for f.eks. karrieremæssige ting. MTD bemærkede, at 
der må være mindre pres på lokalerne, når der ikke er undervisning i dem.  
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NS oplyste, at man i studenterforeningerne vil prøve at genopfinde nogen 
af de ting man kan lave. Det indbefatter bl.a. flere arrangementer uden al-
kohol.  

MS tilføjede, at det er besluttet, at gruppefacilitatorerne får en ekstra 
runde med samtaler i forhold til, hvad der var planlagt.  

MTD bemærkede, at mange glæder sig til at komme tilbage, men at det for 
nogen kan være angstprovokerende. Hun spurgte ind til, om der er tænkt 
på den gruppe af studerende, da man godt kan være lidt bekymret for dem. 
NS svarede, at det har de studerende ikke talt mere ind i. Det er nok væ-
sentligt at sørge for, at der bliver åbnet relativt langsomt op. NSR bemær-
kede, at det er en rigtig god pointe, at der også er studerende, som er be-
kymrede for genåbningen. Reglen om, at der kun må være 20 % tilstede-
værelse er en god mulighed for at lave en plan. Vi bliver nødt til at se tiden 
an. Et lokale reserveret til årgangen er også en rigtig god idé. 

5. Fagbeskrivelser E21 – 2. del 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger på mødet: 

1210: Regnskab 

1410: Økonomiske principper 

Følgende fagbeskrivelser sendes i skriftlig høring efter studienævnsmødet: 

2622: Matematik for økonomer 

- Kvalifikationsbeskrivelsen vil blive opdelt i viden, færdigheder og 
kompetencer efter studienævnsmødet 

- Forsøg med digital undervisning 
- Holdtimerne er fysiske 

3310: Quantitative Financial Economics 

- Kvalifikationsbeskrivelsen vil blive opdelt i viden, færdigheder og 
kompetencer efter studienævnsmødet 

- Der ønskes en opfølgning på, hvor meget der er ”lecturers” og hvor 
meget er ”pre-recorded videos”? 

3358: Cost Accounting 

- Kvalifikationsbeskrivelsen vil blive opdelt i viden, færdigheder og 
kompetencer efter studienævnsmødet 

Kandidatuddannelsen i økonomi 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger på mødet: 

4518: The Economics of the Welfare State 
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6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS) 

6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) 

6954: Mathematical Analysis 

Topics 

Summer Topics in Economics vil få en afleveringsdato, der hedder ”den 
sidste hverdag i august”. Studieadministrationen foreslår reeksamen og 3. 
forsøg sammen med aflevering af de almindelige Topics ved Vintereksa-
men; den 2. januar (ændres muligvis til ”første hverdag i januar) og 3. for-
søg 15. februar (eller første hverdag efter 15. februar). 

4805: Summer Topics in Economics 

4810: Summer Topics in Economics 

Følgende fagbeskrivelser sendes i skriftlig høring efter studienævnsmødet: 

4325: Accounting for Decision and Control 

- Kvalifikationsbeskrivelsen vil blive opdelt i ”knowledge, skills and 
competences” efter studienævnsmødet 

5419: Behavioral Economics and Finance 

- Kvalifikationsbeskrivelsen vil blive opdelt i ”knowledge, skills and 
competences” efter studienævnsmødet 

- Prerequisites: Reccommended 2-3 af de følgende. 

6. Rammer for undervisning og eksamen i forår og sommer 
2021 

Dekanatet har bedt studienævnet om at diskutere, hvordan studienævnet 
vil prioritere sommerens eksamener, hvis der lukkes op fysisk. MS har talt 
med studenterrepræsentanterne om, hvad der er vigtigst for dem. Der er et 
stort ønske blandt de studerende, at få mulighed for at forsvare deres ba-
chelorprojekter og specialer fysisk på campus. MS forventer ikke, at det 
har den store effekt i forhold til de store skriftlige eksamener. SN gjorde 
opmærksom på, at instituttet allerede er gået i gang med at planlægge for-
svar af bachelorprojekter og specialer online. Desuden vil der være udfor-
dringer med at få censorer til at møde op fysisk. Studienævnet indstiller, at 
forsvar af specialer og bachelorprojekter prioriteres højest ved en eventuel 
genåbning. 

BA Oecon: 

Flere studenævnsmedlemmer var enige i, at 2605: Statistik er en umådelig 
vigtig eksamen at afholde fysisk, så faget får første prioritet. 

Herefter prioriterer studienævnet i nævnte rækkefølge: 
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2401: Mikroøkonomi 

2432: Game Theory and International Trade 

3102: Logistics and Optimisation 

3015: Scientific Methods 

KA Oecon: 

Ud over specialeforsvarene prioriteres i nævnte rækkefølge: 

6450: Adv Microeconomic Theory og 6454: Behavioural Consumer Theory 
– begge eksamener foregår i samme lokale 

4227: Dynamics of Negotiation 

4427: Economics of Competition 

4568: Housing Economics and Policy og 4569: Housing Markets and the 
Macroeconomy – begge eksamener foregår i same locale 

4542: Monetary Economics 

5317: Advanced Financial Reporting 

BA PolØk: 

SN oplyste, at opponeringen ikke kan være onsite, fordi det ligger snart. 
IGRH bemærkede, at opponeringen vil fungere fint online. 

PBM ønskede, at Offentlig Ledelse prioriteres som nummer 1 for 
PolØk’erne, så de i hvert fald har en eksamen onsite. 

7. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

PBM oplyste, at der for tiden mest er mindre dag til dag sager. Planlæg-
ning af RUS-ugen går godt. Der er kommet flere ansøgere til russekretæ-
rer. 

MS oplyste, at han har været med i en arbejdsgruppe, som har lavet en 
rapport i forhold til, hvordan vi håndterer skriftlige eksamener i fremtiden. 
Planen er inspireret af en lignende plan på MGMT, som ikke har haft sager 
siden deres plan blev indført. MBJ spurgte ind til, om eksamensopgaver 
ligger i URKUND og om man kan køre dem igennem der. Det var der ikke 
nogen mødedeltagere, der kunne svare på. 

8. Eventuelt 

NS spurgte ind til, om det er muligt, at stille spørgsmål til blended learning 
i evalueringsskemaerne. Videoer kan fungere rigtig fint. Men det vil være 
enormt relevant, at finde ud af, hvornår det online fungerer rigtig godt, og 
hvornår det ikke gør. 
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NS spurgte ind til Campus 2. Det lader til, at der er blevet skåret 20-25 % 
af kvadratmeterpladsen. Han spurgte derfor ind til, om der er andre af mø-
dedeltagerne har hørt noget om projektet. MS oplyste, at han ikke har hørt 
noget, men han har samme opfattelse af at pladsen bliver trang. PBM oply-
ste, at han heller ikke har hørt noget om projektet. MBJ oplyste, at han 
mener, at have set noget på Facebook eller Twitter, hvor der har været 
nogle forkerte tal ude, bl.a. om, at besparelsen ikke blev så slem som ven-
tet. Det kunne være godt at have styr på, hvad der passer. 

IGRH oplyste, at hun stopper fra i dag pga. helbredsproblemer. I stedet 
indsættes Katja Vittrup Carlsen som studenterrepræsentant for Bachelor-
uddannelsen i Politik og Økonomi fra næste studienævnsmøde.  

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af nedluk-
ning i de tilfælde, hvor reeksamen ligger i august, og hvor eksamensformen 
ifølge fagbeskrivelsen afviger fra den ordinære eksamensform. Det gælder 
bl.a. Regnskab på bacheloruddannelsen. MLT kontakter de relevante un-
dervisere vedrørende en eventuel plan B for disse eksamener. 

9. Næste møde 

Torsdag den 22. april 2021, klokken 9.30-12.00 


