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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 8. oktober 2021, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630-K102 
 
 

Referat 
Møde nr. 8 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 14. september 2021. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 

3. Delegationsskrivelsen 
Bilag 3.1 Sagsfremstilling til delegationsskrivelse 
Bilag 3.2 Delegationsskrivelse for Studier ved Aarhus BSS 
september 2021 
Bilag 3.3 Overførsel af karakterer ifm. merit fra danske ud-
dannelsesinst 

4. Implementering af e-læringsforløb om GDPR/databeskyttelse 
for studerende 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling vedr. online læringsforløb om 
gdpr-databeskyttelse 
Bilag 4.2 PPT-slides fra præsentation i Aarhus BSS Uddan-
nelsesforum 13.9.21 om AU Databeskyttelseskursus 
Bilag 4.3 Informationspjece om AU Databeskyttelseskursus, 
AU Course on data protection 

5. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU 
Bilag 5.1 Sagsfremstiling vedr. revision af kvalitetspolitik for 
uddannelse på AU 
Bilag 5.2 Udkast til ny kvalitetspolitik på AU 
Bilag 5.3 Gældende kvalitetspolitik 
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6. Forhåndsgodkendelse af fag fra andre studier til F22 
Bilag 6.1 Oversigt over fag til forhåndsgodkendelse baseret 
på forhåndsgodkendelser fra F21 

7. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 
Bilag 7.1 Aftagerpanelmøde Oecon 2021 – referat 
Bilag 7.2 Aftagerpanelmøde PolØk 2021 – mødereferat  

1) Proceduren vedrørende skriftlige eksamener er blevet 
opdateret og kan ses på: https://econ.medarbej-
dere.au.dk/teaching-and-exams.  

2) Opfølgning på undervisningsevalueringerne for Politik 
og Økonomi 

8. Eventuelt 
Universitetsvalg 2021 – se www.au.dk/valg  

9. Næste møde 
Tirsdag den 9. november 2021, klokken 9.30-12.00 

  

https://econ.medarbejdere.au.dk/teaching-and-exams
https://econ.medarbejdere.au.dk/teaching-and-exams
http://www.au.dk/valg
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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) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 
 
Observatører:  
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) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) - Refe-
rent 
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Referat 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 14. september 2021 blev godkendt. Dagsordenen blev 
godkendt. 
 
2. Dispensationer og merit 
Lukket punkt. Der var to sager til afgørelse. 
 
3. Delegationsskrivelsen 
Studentersagsbehandleren oplyste, at delegationsskrivelsen indeholder en 
oversigt over alle de sagstyper, som studienævnene har dellegeret til admi-
nistrativ afgørelse i BSS Studier. Delegationsskrivelsen skal godkendes af 
studienævnene ved Aarhus BSS hvert år, så studienævnene har mulighed 
for at ændre eller spørge ind til praksis for disse typer af administrative af-
gørelser. 
 
På følgende områder adskiller denne delegationsskrivelse fra den, der blev 
tiltrådt på møde i studienævnet i efteråret 2020: 
 

• Sagstype 5 og sagstype 6: Der henvises ikke længere til studieaktivi-
tetskravet grundet bortfald af reglen pr. februar 2021. 

 
• Sagstype 10: Merit og forhåndsmerit: Afsnittet er nu opdelt i to un-

derafsnit: 
 
a) Generel praksis for håndtering af forhåndsgodkendelser og merit.  
Teksten er gennemskrevet med henblik på at præcisere allerede ek-
sisterende praksis.  
Derudover er der tilføjet en beskrivelse af praksis for nedjustering af 
ECTS i forbindelse med merit for fag fra danske uddannelsesinstitu-
tioner, jf. nedenstående afsnit ”Om overførsel af bedømmelse ifm. 
merit fra danske uddannelsesinstitutioner”.  
 
b) Overførsel af bedømmelse i forbindelse med merit. 
Afsnittet indeholder hovedprincipperne for overførsel af bedøm-
melse i forbindelse med merit for uddannelseselementer fra både 
danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.  
 
Praksis for overførsel af bedømmelse i forbindelse med meritter fra 
danske uddannelsesinstitutioner er reguleret og ensrettet på tværs 
af studierne, jf. nedenstående afsnit ”Om overførsel af bedømmelse 
ifm. merit fra danske uddannelsesinstitutioner”. 
 



 
 

  
  

Side 5/8 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Der er ingen ændringer, hvad angår praksis for overførsel af bedøm-
melse i forbindelse med merit for udenlandske uddannelsesinstitu-
tioner.   

 
Delegationsskrivelsen blev godkendt. 
 
4. Implementering af e-læringsforløb om GDPR/databeskyt-

telse for studerende 
Som led i universitetets digitaliseringsstrategi, der sætter fokus på at 
styrke de studerendes digitale kompetencer, nedsatte Uddannelsesudval-
get (UU) i 2020 en arbejdsgruppe med det formål at udvikle et e-lærings-
modul, der adresserer databeskyttelsestemaer, som har relevans på tværs 
af AU’s uddannelser, men kan også adressere fag- og studieforløbsspeci-
fikke databeskyttelsesudfordringer. Udviklingen af e-læringsforløbet har 
været projektledet af det universitetspædagogiske center (CED), og pilotaf-
prøvet i F21, herunder med afprøvning i fagspecifikke forløb bl.a. ved Psy-
kologi og PolØk. 
Det indstilles, at studienævnet drøfter og beslutter hvordan e-læringsforlø-
bet kan implementeres og integreres hensigtsmæssigt i studieforløbet på 
den enkelte uddannelse eller i det enkelte, relevante fag. 
 
Studienævnet drøftede emnet, og konkluderede, at det vil være relevant 
omkring at inddrage e-læringsforløbet, når de studerende skal til at skrive 
bachelorprojekt, da det er på det tidspunkt, de begynder selvstændigt at 
indhente data. Der kan henvises til forløbet ved det oplæg, som de stude-
rende får inden de påbegynder bachelorprojektet. Det kan også overvejes, 
at informere om forløbet igen ved specialeskrivningsprocessen, da det ikke 
er alle kandidatstuderende, som har taget deres bacheloruddannelse på 
AU. 
 
Studienævnet vil gerne have, at de studerende får en meddelelse om, at 
forløbet er der, og hvad det er. MS har møde med studievejledningen og vil 
drøfte, hvordan man kan gøre de studerende opmærksom på det og få 
sendt noget information ud om det.  
 
5. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU 
En revision af kvalitetspolitikken for uddannelse på AU er et element i den 
samlede revisionsproces frem mod institutionsakkrediteringen i 2024 
(IA2.0). Der er i regi af Uddannelsesudvalget udarbejdet et udkast til ny 
kvalitetspolitik for uddannelse, der er kendetegnet ved et øget fokus på po-
litikkens værdisættende og retningsangivende funktion, ligesom politik-
kens struktur og udformning er blevet forenklet. Som led i processen øn-
sker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle kommentarer, opmærk-
somhedspunkter m.v. fra de for kvalitetsprocesserne relevante aktører 
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forud for den endelige godkendelse af politikken i Universitetsledelsen i 
december. 
Det indstilles, at studienævnet drøfter og evt. kommenterer udkast til ny 
kvalitetspolitik. 
 
Studienævnet drøftede kvalitetspolitikken. Studienævnet bemærkede, at 
udtrykket ”Stærke kandidater” måske kan være lidt misvisende. Der kan 
være tvivl om, hvorvidt der menes kandidater til arbejdsmarkedet, som 
måske bedre kan benævnes dimittender, eller om ordet kandidater refere-
rer til studerende på kandidatuddannelser, hvilket kan nedtone værdien af 
de selvstændige bacheloruddannelser.  
 
Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer.  
 
6. Forhåndsgodkendelse af fag fra andre studier til F22 
Studienævnet godkendte det udkast, som var medsendt som bilag til mø-
det. 
De studerende bemærkede, at de har nogle forslag til forhåndsgodkendelse 
af fag til efterårssemestret E22. 
 
7. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-

lederne 
Referater fra møder i aftagerpanelerne er blevet fremsendt til studienæv-
nets medlemmer inden mødet. 
 

1) Proceduren vedrørende skriftlige eksamener er blevet opdateret og 
kan ses på: https://econ.medarbejdere.au.dk/teaching-and-exams.  
 

2) Opfølgning på undervisningsevalueringerne for Politik og Økonomi. 
Et enkelt fag har scoret lidt lavere end de andre. Faget er samlæst 
med Statskundskab, og de studerende her har også vurderet det la-
vere. 
 

3) Møde i studieprogrampanelet.  
MS skal til møde i studieprogrampanelet og spurgte om der skal 
bringes noget videre fra studienævnet.  
MS vil undersøge om der kan komme mere samfundsbeskrivelse 
ind i grunduddannelsen. Han er ved at gentænke 1410: Økonomiske 
principper. Hans overvejelser går på, at introducere let behandling 
af data i excel i faget, så de studerende får lidt af det allerede på 1. 
semester. Hvis 1410: Økonomiske principper ændres, vil det også 
betyde gentænkning og ændringer i 2401: Mikroøkonomi. Der var 
opbakning til ændringerne i hele studienævnet.  

https://econ.medarbejdere.au.dk/teaching-and-exams
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De studerende har et ønske om flere fag med paneldata. Økonome-
tri 1 har paneldata, hvilket også fremgår af fagbeskrivelsen. Mikro-
økonometri har lidt, men det står ikke i fagbeskrivelsen. MBJ oply-
ste, at der kommer et nyt ph.d.-fag med paneldata. Det har ikke 
kunnet lade sig gøre, at få det med i fagudbuddet for Oecon til for-
året 2022, men udbydes som ph.d.-kursus, og kan meriteres ind i de 
studerendes studieprogram. Fra foråret 2023 vil det blive udbudt 
som et 6000-fag på Kandidatuddannelsen i Økonomi. 
 
De studerende bemærkede, at der er et stort overlap mellem Corpo-
rate Finance og Financial Economics. MS beder Niels Strange om 
en redegørelse for overlap, så studienævnet kan tage stilling til, om 
der skal ske noget med de to fag. 
 
De studerende vil meget gerne have faget Bayesian Data Analysis 
using R and Stan forhåndsgodkendt. Faget er et efterårsfag og ud-
bydes af Erhvervsøkonomi, så det vil blive vurderet sammen med 
forhåndsgodkendelser af øvrige efterårsfag. 
 
Der er blandt de studerende opbakning til, at der anvendes Stata på 
4. og. 5 semester. Herefter kan man vælge programmeringssprog. 
Det virker som om, at der har dannet sig en ”Python-kult”. De stu-
derende spurgte ind til, hvorfor der vælges Python i stedet for R. 
MBJ svarede, at Python kan flere ting end R. R er designet til kvan-
titative analyser. R egner sig bedre som introducerende økonomi. 
 
MS oplyste, at det forventes, at Christian Bjørnskov overtager Scien-
tific Methods, når Svend Hylleberg stopper. MS har kontakt med 
KU, som har et rigtig godt metodefag. Han vil opfordre Christian 
Bjørnskov til at kontakte Jeanet Bentzen [MLT1]fra KU om faget. 
 

8. Eventuelt 
MLT oplyste om, at opstillingsperioden til universitetsvalget i 2021 løber 
fra den 14. oktober kl. 9.00 til den 26. oktober kl. 12.00. Valgsekretariatet 
opfordrer derfor til, at man i e-valgsystemet afsender sin færdigredigerede 
kandidatliste så tidligt i opstillingsperioden som muligt, da Valgsekretaria-
tet så har mulighed for at gennemgå den, så eventuelle fejl kan blive rettet 
inden fristens udløb. I bedes være opmærksomme på, at nye studerende 
der først indskrives på studiet efter 1. oktober 2021, ikke tildeles valgret 
automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at 
blive tildelt valgret. 
 
MBJ oplyste, at han ønsker kommunikation om studienævnsmøder via 
Brightspace i stedet for First Agenda. Han savner, at links er klikbare, og at 
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man kan downloade bilag til et punkt ad gangen. Desuden er det et stort 
ønske, at både bilag til studentersager og øvrige bilag til studienævnet er i 
det samme system. 
 
9. Næste møde 
Tirsdag den 9. november 2021, klokken 9.30-12.00 
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