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Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2632/L242 
 
 

Referat 
Møde nr. 7 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 
 

3. Evt. valg af suppleant for MS og NS i dispensationssager i tilfælde af 
inhabilitet v/sagsbehandlerne 
 

4. 5-års evaluering af Oecon-uddannelserne 
Bilag 4.1 Selvevalueringsrapport Bacheloruddannelsen i Økonomi 
Bilag 4.2 Selvevalueringsrapport Kandidatuddannelsen i Økonomi 
 

5. Undervisningsevaluering – Bacheloruddannelsen i Politik og Øko-
nomi 
Bilag 5.1 Undervisningsevaluering F2021 - Bacheloruddannelsen i 
politik og økonomi 
 

6. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2021 på Aarhus BSS. 
Bilag 6.1 Sagsfremstilling_UMV_2021 
Bilag 6.2 Handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021-2023 
Bilag 6.3 UMV-rapport for Bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi 
Bilag 6.4 UMV-rapport for Bacheloruddannelsen i økonomi 
Bilag 6.5 UMV-rapport for Kandidatuddannelsen i økonomi 
 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for Foråret 2022 
Bilag 7.1 Oversigt over fagbeskrivelser til godkendelse 
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Bilag 7.2 BA Oecon – ZIP-komprimeret mappe med fagbeskrivel-
ser fra Bacheloruddannelsen i Økonomi 
Bilag 7.3 KA Oecon – ZIP-komprimeret mappe med fagbeskrivel-
ser fra Kandidatuddannelsen i Økonomi 
 

8. Generel information v/studienævnsformanden eller studielederne 
 

9. Eventuelt 
 

10. Næste møde 
Fredag den 8. oktober 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) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
 
Observatører:  
Annia Hoffmeyer, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (AHO) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator, Institut for Økonomi (SN) 
Anna Vang Kryger, Linjeadministrator (Bachelorfag og bachelorprojekter), 
Institut for Økonomi (AVK) 
Heidi Agerbo Christensen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og 
topics), Institut for Økonomi (HAC) 
Julie Drejer Kornum, Studievejleder, BSS Studier (JDK) 
Sandra Hvilsted Pedersen, Studentersagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 
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Referat 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 16. august 2021 blev godkendt. Dagsordenen blev 
godkendt. 
 
2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 
 
3. Evt. valg af suppleant for MS og NS i dispensationssager i til-

fælde af inhabilitet v/sagsbehandlerne 
Sagsbehandlerne indstillede til, at der blev valgt faste suppleanter for Mi-
chael Svarer og Nicolas Seidenschnur i tilfælde af inhabilitet. 
Morten Berg Jensen blev suppleant for Michael Svarer, og Marcus Ernø-
Heising blev suppleant for Nicolas Seidenschnur. 
 
4. 5-års evaluering af Oecon-uddannelserne 
Den 24. september 2021 afholdes der dialogmøde i forbindelse med 5-års 
evaluering af Oecon.-uddannelserne.  
Studienævnet blev præsenteret for de selvevalueringsrapporter, som stu-
dielederen har udarbejdet i den forbindelse. 
MS bemærkede, at overordnet set ser det godt ud. Studienævnet havde in-
gen kommentarer til selvevalueringsrapporterne. 
 
5. Undervisningsevaluering – Bacheloruddannelsen i Politik og 

Økonomi 
Der var blevet indhentet en særskilt rapport for undervisningsevaluering i 
de samlæste fag på Bacheloruddannelsen i politik og økonomi. 
PBM oplyste, at evalueringerne ikke er helt fantastiske, og de er generelt 
lavere end de plejer. PBM har fået redegørelser fra flere undervisere. Der 
er bemærkelsesværdigt få besvarelser på et enkelt af fagene, men det ser 
også ud til, at der er inviteret for få til besvarelse af den evaluering. MLT 
vil undersøge det nærmere. PBM oplyste endvidere, at der har været en 
god svarprocent. I nogle af fagene svarer de studerende lavt på at faget har 
levet op til deres forventninger til faget. Det er vigtigt at få signaleret, hvad 
der forventes af de studerende. PBM og MS går videre til underviserne, for 
at få dem til at gøre det klart, hvad der forventes i de enkelte fag. 
 
6. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2021 på Aarhus BSS 
Forud for mødet var der blevet fremsendt uddannelsesspecifikke UMV-
rapporter samt en sagsfremstilling. I sagsfremstillingen indstilles det, at 
Studienævn for Økonomi drøfter resultater for det psykiske undervisnings-
miljø samt fysiske og æstetiske studiemiljø, og på den baggrund identifice-
rer lokale indsatsområder. 
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MS bemærkede, at rapporten sammenligner med Aarhus BSS som helhed. 
Der er ikke noget specifikt, som falder i øjnene. Der er et enkelt spørgsmål 
omkring det æstetiske miljø, som ikke ser så godt ud. Måske bliver det 
bedre, når vi flytter op i universitetsbyen. Det er vigtigt at have fokus på, at 
de studerende trives, men der er ikke umiddelbart nogen oplagte ting til en 
handleplan. MBJ tilføjede, at der allerede er gjort meget. Vi har bl.a. grup-
pefacilitering og mentorordning. PBM bemærkede ligeledes, at tallene ge-
nerelt ser gode ud; både for psykisk miljø, mobning og chikane. 
 
NS bemærkede, at på Uddannelsesforum blev der talt om, at det kan være 
svært at få feedback. Her er det også svært at pege på noget konkret, men 
måske kan vi bare pege på problematikken. MS oplyste, at vi forsøger på at 
få lov til at genindføre løbende feedback i undervisningen i form af obliga-
toriske opgaver. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi se på, hvad der el-
lers kan indføres af løbende feedback. 
 
MS bemærkede, at i forhold til mobning, chikane og diskrimination er der 
nogle få, der har oplevet krænkelser; det drejer sig reelt om 1-4 personer. 
PBM tilføjede, at det er svært at have en generel politik på studienævns-
plan. MS tilføjede, at der allerede er en krænkelsespolitik, og at vi her læg-
ger os op ad universitetets generelle indsats. NS foreslog, at vi kunne tyde-
liggøre, hvor de studerende kan få hjælp. 
 
MS bemærkede vedrørende mobning, chikane og diskrimination, at der er 
flere som føler sig ignoreret eller udelukket fra studiefællesskabet. Studie-
nævnet drøftede indsatsen for at lave læsegrupper i starten, for at alle stu-
derende på den måde bliver inkluderet i et fællesskab. Det er Oeconrådet, 
som laver læsegrupper under introforløbet på Oecon og på politik og øko-
nomi anvendes UniHelper. Der er nogen som skilles i løbet af 1. år, og der 
falder også nogle fra. Vi kan eventuelt lave en 2. runde med sammensæt-
ning af læsegrupper for at sikre, at alle studerende er med i et fællesskab. 
Derudover kan vi få forelæserne til at opfordre/hjælpe med studiegrupper i 
kandidatfagene. 
 
7. Godkendelse af fagbeskrivelser for Foråret 2022 
Bacheloruddannelsen i Økonomi 
2401: Mikroøkonomi (Microeconomics) 
KVC bemærkede vedrørende beskrivelsen af kompetencer under kvalifika-
tionsbeskrivelsen, at der står ”Bidrage til økonomiske analyser i den virke-
lige verden”. Hun har netop selv haft faget, og der er ikke blevet taget fat 
på nogen problemstillinger i den virkelige verden. Fagbeskrivelsen sendes 
retur til underviseren for at få en præcisering. Den vil herefter blive sendt i 
skriftlig høring i studienævnet. 
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3611: Programming in Quantitative Economics 
Der er tilføjet en beskrivelse af eksamensformen under noter til eksamen. 
De studerende bør derfor være bekendt med indholdet af eksamen ved næ-
ste udbud, hvilket ikke var helt så tydeligt til eksamen i sommeren 2021.  
 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden yderligere kommentarer: 
2415: Driftsøkonomi (Managerial Economics) 
2432: Spilteori & int. handel (Game Theory and International Trade) 
2525: Anvendt økonomi (Applied Economics) 
2605: Statistik (Statistics) 
2648: Økonometri (Econometrics) 
3015: Scientific Methods 
3102: Logistics and Optimisation 
3805: Topic in Economics 
Bachelor's Project 
 
Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Fagbeskrivelserne er ikke klar til studienævnsmødet i september. De vil 
blive sendt i skriftlig høring eller behandlet på mødet i oktober. Det drejer 
sig om nedenstående fagbeskrivelser: 
Metode og Videnskabsteori 
Offentlig ledelse 
Bachelorprojekt 
 
Kandidatuddannelsen i økonomi 
Underpunktet blev indledt med en generel debat om, hvorvidt forløbet til 
mundtligt forsvar i P-fag skal have en fast beskrivelse. Studienævnet be-
sluttede at bevare den enkelte undervisers mulighed for at strukturere 
mundtlig eksamen i forbindelse med P-fag på den måde, som passer bedst 
til det enkelte fag. 
 
5317: Advanced Financial Reporting 
Faget er aflyst, da underviseren ikke længere er på instituttet. Faget 
erstattes af faget 5318: Economics of Financial Reporting. 
 
5318: Economics of Financial Reporting 
Faget er ikke på den oprindelige udbudsplan. Faget er baseret på 5317: Ad-
vanced Financial Reporting 
Studienævnet vil godt have underviser til at se på de fag, som er angivet 
som anbefalede forudsætninger. Fagbeskrivelsen vil blive sendt i skriftlig 
høring, når der er modtaget et svar fra underviseren.  
 
5361: Macro Finance 
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De studerende forstod ikke at Asset Pricing var forudsætningsfag ved sid-
ste fagudbud. Måske passer andre fagområder bedre. Der blev foreslået 
Econometrics, Mikroøkonometri eller Time Series Econometrics i stedet 
for Asset Pricing. Underviseren vil blive spurgt, om der ønskes at ændre i 
de anbefalede forudsætninger og svaret vil blive sendt i skriftlig høring. 
 
5401: Empirical Human Resource Management  
Faget havde inden studienævnsmødet nogle mangler, som underviser 
skulle have mulighed for at udbedre. Fagbeskrivelsen sendes i skriftlig hø-
ring eller behandles på studienævnsmødet i oktober. 
 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 
4118: Business Data Analysis 
4347: Derivatives (samlæses med CM FIN) 
4427: Economics of Regulation and Competition Policy 
4542: Monetary Economics 
5362: Empirical Asset Pricing 
5363: Empirical Asset Pricing (P) 
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) 
5425: Applied Public Policy (P) 
5527: The Economics of Pension and Demographics 
5620: Economic Forecasting (P) 
6327: Advanced Financial Econometrics 
6450: Advanced Microeconomic Theory 
6454: Behavioural Consumer Theory 
6652: Advanced Econometrics 
 
Topics, Project-based Internships og Specialer 
Nedenstående blev godkendt uden bemærkninger. 
4805: Topics in Economics (5) 
4810: Topics in Economics (10) 
4871: Project-Based Internship - 10 ECTS MSc & MA 
4872: Project-Based Internship - 15 ECTS MSc & MA 
5831: Topics in Economics (P) 
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS 
6871: Topics in Pre-PhD Economics - 10 ECTS (P) 
IMSQE Master thesis - 30 ECTS 
Speciale (politik og økonomi) 
Master's Thesis - 30 ECTS 
Project-Based Internship for Public Policy - 10 ECTS 
Project-Based Internship for Public Policy - 20 ECTS 
 
8. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-

lederne 
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PBM havde ikke noget nyt, men opfordrede de studerende til at sprede 
budskabet om den trivselspulje, som er oprettet i forbindelse med den fysi-
ske tilbagevenden efter Corona. 
 
MS oplyste, at han har rykket for proceduren vedrørende kvalitetssikring 
af eksamensopgaver. AH oplyste, at den efter planen skulle blive tilgænge-
lig onsdag eller torsdag. 
 
MS oplyste, at vi nu er kommet i gang med det nye semester. Der har være 
nogle studerende, som har været frustrerede over, at undervisningen ikke 
bliver streamet. Presset fra de studerende er kommet bag på os. Især de 
nye undervisere har følt sig meget presset. 
 
MS oplyste desuden, at han har fået en henvendelse fra studerende på 3. 
semester, da de er utilfredse med online matematik. KVC oplyste, at det ef-
ter hendes oplysninger skulle være løst nu.  
 
9. Eventuelt 
NS oplyste, at lejekontrakten med BSS Books er opsagt. Der er bestyrelses-
møde i BSS Books på torsdag. Institutlederen for MGMT er formand for 
BSS Books, så beslutningen om nedlæggelse af BSS Books divergerer med, 
at formålet for formanden for BSS Books er, at arbejde for at hjælpe de 
studerende med bøger. Beslutningen er taget uden at informere studiele-
dere eller studieforeninger. 
 
NS oplyste, at der er undervisere, som anvender blended learning uden at 
have skrevet det ind i fagbeskrivelsen. Det skal vi være opmærksomme på 
ved næste fagudbud. AH oplyste, at der er åbnet op for, at en enkelt fore-
læsning kan erstattes af en online-forelæsning i særlige tilfælde, hvor un-
dervisningen ellers skulle have været flyttet. I sådanne tilfælde kan det 
være mere hensigtsmæssigt at erstatte en fysisk forelæsning med en on-
line-forelæsning, da vi på den måde kan undgå overlap og uhensigtsmæs-
sigheder i forhold til de studerendes øvrige undervisningsaktiviteter.  
 
10. Næste møde 
Fredag den 8. oktober 2021, klokken 9.30-12.00 
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