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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 14. juni 2021, kl. 9.30-12.00 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom 

 

 

Dagsorden  

Referat 

Møde nr. 5 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 22. april 2021 og den 17. maj 2021 er 
ikke klar til godkendelse. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er ingen sager til mødet 

3. Strukturen i 5425: Applied Public Policy 
Bilag 3.1: Kursusbeskrivelse til 5425: Applied Public Policy 

4. Generel debat om optagelse af studerende i kvote 2 – se 
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-stu-
derende-falder-mindre  
Bilag 4.1 Tal på frafald på Aarhus BSS F21 

5. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 
Bilag 7.1: Forslag til mødeplan for efteråret 2021 

 

  

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-studerende-falder-mindre
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-studerende-falder-mindre
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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) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Mia Bjerre Teglborg (MBT) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Julie Drejer Kornum, Studievejleder, BSS Studier (NR) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 

Afbud:  
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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 22. april 2021 og den 17. maj 2021 er endnu ikke klar 
til godkendelse. De vil blive sendt ud til skriftlig høring sammen med dette 
referat inden sommerferien. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 

Lukket punkt – der var ingen sager til mødet 

3. Strukturen i 5425: Applied Public Policy 

PBM oplyste, at undervisningsevalueringerne ikke har været helt så gode, 
som de kunne være. Forskellige kritikpunkter blev rejst i evalueringerne. 
MS og PBM har holdt møde med underviserne, for at finde en løsning. De 
studerende har ikke været begejstret den case, de skulle løse, og online-un-
dervisningen fungerede heller ikke så godt. De studerende havde svært ved 
at se det politologiske i faget og også ved at se det tværfaglige i faget.  

PBM oplyste, at casen handlede om Femern Bælt. Den case der er planlagt 
til næste udbud, skulle passe bedre til behovet i faget. Derudover kan fag-
beskrivelsen ændres, men PBM mener ikke at det vil være tilfredsstillende. 
Det er et obligatorisk fag for PolØk, og derfor bør der være noget tværdisci-
plinært. Der er overvejelser om, hvorvidt der kan anvendes underviser-
kræfter fra Statskundskab, hvilket vidst været prøvet før. MS oplyste, at 
han har undervist i faget. Hans opfattelse er, at indholdet i faget er ok. Fa-
get har altid været undervist af økonomer. Det medfører, at der mangler 
sparring på det politologiske, da økonomerne ikke kan varetage det godt 
nok. Der er en strukturel udfordring, hvor det ville være godt med samar-
bejde på tværs. MBJ påpegede, at det vel også er meningen, at oecon.-stu-
derende skal kunne tage faget. MS svarede, at det er det, men at faget er 
deltagerbegrænset, så der er begrænsede pladser til oecon.-studerende fra 
andre specialiseringer. MBJ påpegede, at studienævnet skal være opmærk-
som på, at oecon.-studerende har forudsætningerne for at tage faget.  

MS spurgte ind til, om det kunne være en løsning, at det bare skal være et 
rent poløk-fag? MTD mente, at det ville være ærgerligt. Økonomer kom-
mer også ud som konsulenter, og der kan det være rigtig godt, at have haft 
et fag som dette. KVC er enig med Mette i, at det ville være ærgerligt, hvis 
det ikke var muligt for oecon.’erne at tage det.  
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PBM bemærkede, at lige nu handler det mest om, at få løst udfordringerne 
for PolØk. Det er ikke noget vi kan løse nu og her, men det er noget han 
gerne vil undersøge. MS bakkede op, og han bemærkede, at det er en god 
idé at prøve med undervisere fra Statskundskab, hvis det kan lade sig gøre. 
Alternativt skal studienævnet overveje om fagbeskrivelsen kan ændres. 
PBM bemærkede, at en ændring af fagbeskrivelsen kan medføre nogle lidt 
større konsekvenser. I så fald skal det f.eks. overvejes om faget stadig skal 
være obligatorisk for PolØk. 

4. Generel debat om optagelse af studerende i kvote 2  

Se https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-studerende-
falder-mindre   

NS spurgte ind til muligheden for at lave en reel optagelsesprøve på kvote 
2. Kunne man hente nogle af de gevinster der er ved at have kvote 2. Så 
man tester matematik, så man sørger for, at folk har de forudsætninger, 
der skal til. Det ser ud til, at det meste frafald sker inden de studerende har 
fået de første 30 ECTS. Måske er det, når virkeligheden rammer de nye 
studerende, og de finder ud af, at de ikke helt kan det matematik som kræ-
ves på uddannelsen.  

MS svarede, at der er så få studerende i kvote 2, så det er svært at vide, om 
datagrundlaget er validt og om en optagelsesprøve vil have en effekt. MS 
vil høre prodekanen om det kan lade sig gøre, inden vi bruger flere res-
sourcer på at sætte noget i værk. 

5. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

MS oplyste, at der forud for 5-års-evalueringen af Oecon. i efteråret skal la-
ves en rapport. Rapporten skal i høring både hos studienævn og aftagerpa-
nel. 

Der vil blive planlagt er aftagerpanelmøde Oecon. i august efter den 18. au-
gust. Det bliver et hybridmøde både med mulighed for fysisk og online 
fremmøde med frokost til de medlemmer, som møder fysisk op. 

PBM oplyste, at han er i gang med møder om udvekslingsaftaler. Han skal 
bl.a. have møde i dag. 

NS spurgte ind til om undervisningen vil blive streamet i efteråret. MS sva-
rede hertil, at efteråret forhåbentligt kommer til at blive mere som nor-
malt. Der bliver ikke streamet som udgangspunkt. Hvis landet lukker ned, 
så bliver der lavet online. MS vil sende en meddelelse ud om det, og også 
om det gælder allerede fra august. 

PBM oplyste, at det lader til, at planlægningen af RUS-ugen ser ud til at 
køre på skinner. 

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-studerende-falder-mindre
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/kvote-2-studerende-falder-mindre
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6. Eventuelt 

NS spurgte ind til om der er nyt fra eksamenskvalitetssikringsgruppen. MS 
oplyste, at der er lavet et udkast til en ny tekst, som vil blive sendt ud i for-
bindelse med udarbejdelse af vintereksamensopgaverne. Der kommer også 
en tekst på ECON’s hjemmeside. 

Studienævnet bød velkommen til Julie Drejer Kornum som vejleder for 
Oecon og PolØk ved BSS. Hun har tidligere været vejleder på bl.a. Stats-
kundskab og Samfundsfag og ITKO.  

Studienævnet sagde farvel til MBT, som udtræder af studienævnet og efter 
sommerferien vil blive erstattet af en ny studenterrepræsentant. MS tak-
kede for indsatsen.  

NS spurgte ind til de ”Housing”-fag, som bliver aflyst pga. at forelæseren 
stopper. Fagene inkluderer både micro, macro og finansiering, så de er rig-
tig gode til tværdisciplinær økonomi. Skal der findes nye forelæsere eller 
skal fagene bare udgå? MS vil lave en forespørgsel til en anden oplagt un-
derviser om at udbyde et fag inden for samme fagområde. 

NS gjorde opmærksom på, at der er en eksamensklage på vej. MS oplyste, 
at han endnu ikke har hørt noget om den. Hvis klagen går på undervisnin-
gen, så ser studienævnet på det i forbindelse med undervisningsevaluerin-
gerne. Generelt er udbyttet lavere under Corona. Der er stadig mange, der 
får gode evalueringer, men generelt er evalueringerne lavere end normalt. 

7. Næste møde 

Mødeplan for efteråret 2021: 

August:  Mandag den 16. august 2021, klokken 9.30-12.00 

September: Tirsdag den 14. september 2021, klokken 9.30-12.00 

Oktober: Fredag den 8. oktober 2021, klokken 9.30-12.00 

November: Tirsdag den 9. november 2021, klokken 9.30-12.00 

December: Onsdag den 8. december 2021, klokken 12.30-15.00 
 

 

 


