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Dagsorden  

Referat 
Møde nr. 6 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 22. april 2021, den 17. maj 2021 og den 
14. juni er skriftligt godkendt af studienævnet den 9. august 
2021 

2. Indsættelse af Marcus Ernø-Heising som afløser for Mia Bjerre 
Teglborg som studenterrepræsentant i studienævnet. 

3. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 

4. Orientering om tildeling af særlige eksamensvilkår v./sagsbe-
handlerne 
Bilag 4.1 Tildeling af særlige eksamensvilkår 

5. Debat vedrørende formalia i skriftlige opgaver  
Bilag 5.1 Sagsfremstilling vedrørende formalia i skriftlige op-
gaver på Oecon 

6. Undervisningsevalueringer 
Lukket punkt 
Indikatorer: 
Rød: <3,2 
Gul: 3,2-<3,8 
Grøn: 3,8-5,0 
Bilag 6.1 Kursusevaluering F2021 - Bacheloruddannelsen i 
økonomi 
Bilag 6.2 Kursusevaluering F2021 - Kandidatuddannelsen i 
økonomi 
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Bilag 6.3 Kursusevaluering F2021 -  Bacheloruddannelsen i 
politik og økonomi 

7. Orientering om godkendte sommerkurser for Oecon og PolØk 
i 2021 
Bilag 7.1 Godkendte kurser på sommeruni for Oecon og PolØk 

8. Orientering om anvendelsen af standardeksamensformer på 
HA og cand.merc. – evt. debat om anvendelse på Oecon 
Bilag 8.1 Oversigt over standardeksamensformer på HA og 
CM_juni 2019 
Bilag 8.2 Retningslinjer for undervisnings- og eksamensfor-
mer 280121 

9. Ændring af eksamensform i 1210: Regnskab (https://kursus-
katalog.au.dk/da/course/105707/1210-Regnskab) for E21.  

10. Orientering om eksamenssager vedrørende: 

1) 3611: Programming in Quantitative Economics, den 26. 
maj 2021 

2) 2401: Mikroøkonomi, den 10. august 2021 

11. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 
Tirsdag den 14. september 2021, klokken 9.30-12.00 

 

  

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105707/1210-Regnskab
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105707/1210-Regnskab
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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) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 

Observatører:  

Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Sandra Hvilsted Pedersen, Studentersagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Merete Lund Tranberg, Studienævnssupporter, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 

Afbud:  

Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Julie Drejer Kornum, Studievejleder, BSS Studier (JDK) 
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Referat: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat af møde den 22. april 2021, den 17. maj 2021 og den 14. juni er 
skriftligt godkendt af studienævnet den 9. august 2021. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Indsættelse af Marcus Ernø-Heising som afløser for Mia 
Bjerre Teglborg som studenterrepræsentant i studienævnet 

Studienævnet godkendte indsættelsen. 

3. Evt. dispensationer og merit 

Lukket punkt 

4. Orientering om tildeling af særlige eksamensvilkår v./sags-
behandlerne 

På baggrund af et hyrdebrev fra Styrelsen er praksis for tildeling af særlige 
prøvevilkår blevet ændret for studerende med varige funktionsnedsættel-
ser. Fremover skal studerende med varige funktionsnedsættelser kun søge 
om særlige prøvevilkår en gang i løbet af uddannelsen. Inden hver eksa-
mensperiode, vil der bliver udsendt en såkaldt agterskrivelse, hvilke sær-
lige prøvevilkår, der er tildelt ved den kommende eksamen. Den stude-
rende har herefter 14 dage til at reagere på agterskrivelsen. 

Studienævnet drøftede kort, at der kan være en risiko ved vurderingen af, 
om det er en varig funktionsnedsættelse. Da tildelingen gælder pr. uddan-
nelse, skal den studerende søge igen til kandidatuddannelsen. Dermed er 
tildelingen ikke helt ubegrænset. 

5. Debat vedrørende formalia i skriftlige opgaver  

Abstract/engelsk resume 

I forbindelse med de studerendes aflevering af speciale er administratio-
nen gentagne gange blevet spurgt af studerende om, hvorvidt abstract/en-
gelsk resume tæller med ved sideoptællingen af specialet. Som det ser ud 
nu, er det uklart, hvorvidt det tæller med. Derfor bedes studienævnet tage 
stilling til, hvorvidt det bør tælle med, så det kan blive tydeliggjort på stu-
dieportalen og i fagbeskrivelserne. På de øvrige studier på Aarhus BSS er 
det forskelligt om abstractet/resumeet tæller med, og også om det er 
nævnt på studieportalen. 

Studienævnet debatterede emnet ”Abstract” generelt, idet der var lidt usik-
kerhed om, hvad der tæller som ”Abstract” 
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Konklusionen blev, at et abstract altid kun er på engelsk; også i danske op-
gaver. Abstractet tæller med i det samlede antal anslag og bør maksimalt 
fylde én side. 

Ligninger, tabeller, figurer, tabelnoter og figurnoter 

Studienævnet blev bedt om at overveje, om den nuværende måde hvorpå 
ligninger, tabeller, tabelnoter og figurnoter tælles med på Oecon skal æn-
dres. På nuværende tidspunkt står det affattet således på studieportalen: 

”Det maksimale antal sider betegnes X (fx max 20 sider). Således udgør 
det maksimale antal anslag X * 2400 inklusive mellemrum. Ligninger, ta-
beller, figurer, tabelnoter og figurnoter tæller med når sidetal be-regnes; 
den plads, der optages af dette betegnes Y (fx 2,5 sider). Således X-Y nor-
malsider er tilgængelige for almindelig tekst, dvs. de resterende tilgænge-
lige tastetryk udgør (X-Y) * 2400 inklusive mellemrum.” 

Studienævnet besluttede at ændre den nuværende formulering til:  

”Tabeller og figurer (inkl. overskrifter og tabel-/figurtekst) tæller 800 
tegn/stk. - uanset størrelse/længde. Ligninger tælles med i det samlede an-
tal anslag.  

Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller, figurer og 
ligninger; også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automa-
tisk tælles med af Word). 

Antallet af anslag skal påføres på forsiden af opgaven.” 

6. Undervisningsevalueringer Forår 2021 

Lukket punkt 

Følgende værdier medfører at indikatoren for kurset går i: rød: <3,2, gul: 
3,2-<3,8 og grøn: 3,8-5,0 

MS oplyste, at udbyttet generelt ved en samlet vurdering, især på bachelor-
uddannelsen, er vurderet lavere end tidligere. Forhåbentlig er det en Co-
vid-19-effekt. 

De studerende bemærkede, at optagede videoer ikke fungerer så godt som 
live-undervisning, når det er online. Desuden opfordrede de til, at undervi-
serne retter eventuelle fejl, hvis der genbruges videoer fra tidligere seme-
stre. 

Det er forskelligt, hvordan de enkelte undervisere har anvendt de digitale 
værktøjer, herunder optagede videoer. MS påpegede, at hvis underviserne 
fremover skal benytte en høj grad af blended learning, så skal det godken-
des af studienævnet, når fagbeskrivelserne godkendes. 

Undervisningsevaluering F2021 - Bacheloruddannelsen i økonomi 
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MS oplyste, at der ikke er nogen kurser med rød indikator. Der er nogle 
med gul indikator. Hvor meget der skyldes Covid-19 og ikke skyldes Covid-
19 er svært at sige. MS har fulgt op på de fag, hvor indikatoren er gul. Der 
kom kommentarer fra studienævnet vedrørende nogle enkelte fag, som MS 
også vil følge op på. 

Undervisningsevaluering F2021 - Kandidatuddannelsen i økonomi 

Der er et enkelt fag med rød indikator. Der vil blive arbejdet videre med 
små forbedringer til næste udbud, og der overvejes flere tiltag på længere 
sigt. Der er også fag med gul indikator. Et enkelt har haft sidste udbud og 
resten er under observation. 

Undervisningsevaluering F2021 -  Bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi 

Af bilaget fremgik alene de to fag, som kun er udbudt til Bacheloruddan-
nelsen i politik og økonomi. PolØk’ernes vurdering af samlæste fag tilgår 
på næste møde. 

Der vil ske enkelte tilpasninger og forbedringer i begge fag. 

7. Orientering om godkendte sommerkurser for Oecon og 
PolØk i 2021 

Studienævnet har ved møde tidligere på året spurgt ind til hvilke kurser, 
der er blevet godkendt på Summer University. Måske kan det bidrage med 
en afklaring af, om der skal udbydes flere sommerkurser på Oecon.-uddan-
nelsen, og i så fald inden for hvilke fagområder. En oversigt over de for-
håndsgodkendte sommerkurser blev forelagt for studienævnet som bilag. 

Studienævnet konkluderede, at det ikke umiddelbart fremgår, at der er ef-
terspørgsel efter en bestemt type fag. Desuden er det lidt svært af afgøre 
indholdet, når baggrunden er forhåndsgodkendte cand.merc.- og HA-fag. 

Studienævnet skal også på et tidspunkt til at udfase forhåndsgodkendel-
serne af management-fag. Disse bliver forhåndsgodkendt et år mere, hvor-
efter de udfases. 

8. Orientering om anvendelsen af standardeksamensformer på 
HA og cand.merc. – evt. debat om anvendelse på Oecon 

Studienævnet har ved møde tidligere på året spurgt ind til den liste med 
eksamensformer, som anvendes på cand.merc., og hvorvidt denne kan an-
vendes som inspirationskatalog for eksamener på Oecon. 

Studienævnet ønsker ikke at anvende en model med standardeksamens-
former, men savner i højere grad, at have mulighed for at afholde delprø-
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ver og at kunne kræve aflevering af obligatoriske opgaver, hvor der samti-
digt stilles krav til, at disse opgaver skal bestås og ikke bare, at de er afleve-
ret. MS vil undersøge, om der er mulighed for dette. 

9. Ændring af eksamensform i 1210: Regnskab for E21 

Kurset har skiftet fagansvarlig og underviser, og den nye underviser har 
anmodet om, at studienævnet godkender, at eksamensformen ændres fra 
at være med alle hjælpemidler til at eksamen skal være uden hjælpemidler, 
men hvor de studerende får udleveret en lommeregner. 

Studienævnet godkendte ændringen. 

10. Orientering om eksamenssager vedrørende: 

1) 3611: Programming in Quantitative Economics, den 26. maj 2021 

Flere studerende klagede over, at eksamensopgaven var for svær, og at det 
ikke var muligt at besvare opgaven inden for den tid, der var til rådighed. 
Fra undervisernes side var det meningen, at prøven skulle være en stress-
test, men da dette ikke har været kommunikeret tydeligt ud til de stude-
rende, er de blevet tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvor de studerende 
kan vælge, hvilken af de to karakterer de vil have på deres eksamensbevis. 

Studienævnet skal være opmærksomme ved godkendelse af fagbeskrivel-
sen næste gang, og overveje en tilføjelse vedrørende eksamenstypen, så 
forventningsafstemningen er helt tydelig. 

2) 2401: Mikroøkonomi, den 10. august 2021 

Ved reeksamen den 10. august 2021, klokken 15.00 fik de studerende udle-
veret det samme eksamenssæt, som var blevet udleveret til den ordinære 
eksamen fra juni 2021. Det lykkedes ikke tilsynet at få fat i en ansvarlig før 
der næsten var gået en halv time. Da det var en skriftlig eksamen, som blev 
udleveret på papir, og det ville tage for lang tid at få trykt den rigtige op-
gave, blev eksamen aflyst. Den er i stedet blevet planlagt således, at de stu-
derende kan vælge om de vil gå op mandag den 16. august 2021 eller fre-
dag den 20. august 2021. 

11. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

MS oplyste, at han pt. arbejder intenst på at lave selvevalueringsrapporter i 
forbindelse med 5-års-evalueringen af Oecon.-uddannelsen. Overordnet 
ser det ret fint ud på uddannelsen. Det er kun 1.-års frafaldet, der ser skidt 
ud. Især det sociale ser godt ud. På stort set alle parametre ligger vi super 
godt. Det bliver spændende at se, om ændringen af studieordningerne får 
en effekt på tallene fremover. 
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Vedrørende optaget på bacheloruddannelsen, så har vi tilbudt 150 pladser. 
19 studerende har takket nej til en plads. Det er ikke kun på Oecon mange 
har takket nej, men også andre uddannelser. 2021 bliver derfor en lille år-
gang. Af adgangsgivende karakterer har de nye studerende 7,2 i gennem-
snit. 40% af de nye studerende har et gennemsnit på over 10. 

Der er møde i Aftagerpanel for Økonomi torsdag den 26. august 2021, 
klokken 10.00-13.00. 

PBM oplyste, at gennemsnittet på de nye studerendes adgangsgivende ka-
rakter på Bacheloruddannelsen i Økonomi er på 7,1. Der er 7 studerende, 
der har takket nej. 

Der er møde i Aftagerpanel for Politik og Økonomi på onsdag den 18. au-
gust 2021, klokken 10.00-13.00. Der er lagt om til en mere generel diskus-
sion af uddannelsens indhold. Forhåbentlig kan noget fra diskussionen an-
vendes ved uddannelsens 5-års-evaluering næste år. 

12. Eventuelt 

Der var flere af studienævnets medlemmer, der havde vanskeligt ved at må 
december-mødet på det tidpunkt, som er planlagt. Mødet flyttes derfor fra 
klokken 9.30-12.00 til klokken 11-13.30 i stedet for. 

De studerende spurgte ind til den procedure, der skulle vedtages for at 
følge op på de fejl, der har været i forbindelse med eksamen. MS oplyste, at 
proceduren er på vej.  

NS oplyste, at de studerende vil oplyse aftagerpanelet om de fejl, der har 
været i forbindelse med eksamen. De vil også bringe det op til 5-års evalue-
ringen. 

Der blev spurgt ind til, hvad en specialestuderende skal gøre, hvis vejleder 
skifter job undervejs, eller hvis den studerende ønsker at skifte vejleder. 
Den studerende kan godt skifte vejleder undervejs. Hvis de ønsker det, skal 
de kontakte institutsekretariatet. 

Der blev spurgt ind til, hvordan vejledningsforløb bliver evalueret. MS op-
lyste, at det er sektionslederne, studieledere og institutlederne, der håndte-
rer evalueringerne internt. 

De studerende spurgte ind til, om vi kan rykke vores evalueringer til efter 
eksamen. MS svarede, at tidspunktet for evalueringer er besluttet på et 
overordnet niveau, så studienævnet har ikke kompetence til at beslutte et 
andet tidspunkt. Måske kan det bringes videre til Uddannelsesforum. 

13. Næste møde 

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