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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 9. november 2021, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630-K102 
 
 

Referat 
Møde nr. 9 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 8. oktober 2021. 

2. Generelt om dispensationer – besøg af Lisbeth Sonne Chri-
stensen, konstitueret leder for sagsbehandlingsteamet ved BSS 
Studier 
Bilag 2.1 Generelt om dispensationer 
Bilag 2.2 Eksempler på afgørelser fra Styrelsen 

3. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 
Bilag 3.1 Dispensationsansøgninger-antal sept-okt 

4. Drøftelse af afleveringsdatoer for Projektorienterede forløb 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling vedrørende projektorienterede for-
løb 
Bilag 4.2 4871_Project-based Internship – 10 ECTS 
Bilag 4.3 4872_Project-based Internship – 15 ECTS 
Bilag 4.4 Projektorienteret forløb Politik og Økonomi 10 
ECTS 
Bilag 4.5 Projektorienteret forløb Politik og Økonomi 10 
ECTS 

5. Godkendelse af fagklynger for E22 
Bilag 5.1 Udkast til Klyngeoversigt E2022 forslag til ombyt-
ning af fag 

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 
Bilag 6.1 Opgørelse_Oktober-optag_Bachelor_2021 
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Bilag 6.2 Opgørelse_Oktober-optag_Kandidat_2021 møde-
referat 
Bilag 6.3 Orientering om de nationale spørgeskemaundersø-
gelser blandt studerende og dimittender i 2021 
Bilag 6.4 Referat_uddannelsesevaluering_Økonomi_2021 
Bilag 6.5 Handleplan_Uddannelsesevaluering_Øko-
nomi_2021 

7. Eventuelt 
Kort orientering om BSS Books fra de studerende 

8. Næste møde 
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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: 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 
 
Gæst til punkt 2 og 3: 
Lisbeth Sonne Christensen, Konstitueret afdelingsleder i Studentersager, 
BSS Studier 
 
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) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) – Refe-
rent 
 
Fraværende: 
Næstformand Nicolas Seidenschnur (NS) 
 
 
  



 
 

  
  

Side 4/8 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Referat 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 8. oktober 2021 blev godkendt. Dagsordenen blev 
godkendt. 
 
2. Generelt om dispensationer – besøg af Lisbeth Sonne Chri-

stensen, konstitueret leder for sagsbehandlingsteamet ved 
BSS Studier 

Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt bilaget generelt om dispen-
sationer samt bilaget ”Eksempler på afgørelser fra styrelsen”. 
 
MS indledte punktet med at forklare at baggrunden for at have punktet 
med på dagsordenen er, at der har været brugt lang tid på at diskutere sa-
ger på studienævnsmøder, bl.a. fordi der har været usikkerhed om, hvad 
studienævnets afgørelseskompetence reelt er. MS og PBM har talt med an-
dre studieledere og der er stor forskel på, hvordan de enkelte studienævn 
gør det.  
 
Lisbeth Sonne Christensen forklarede, at studienævnet har ret og pligt til 
at vurdere ansøgninger, men at det skal være inden for de gældende ram-
mer. Der kan være stor forskel på, hvor stort et råderum man har inden for 
afgørelse af de enkelte sager.  
 
Alle afgørelser skal have hjemmel i lovgivningen. De mest anvendte regel-
grundlag for studienævnet er Eksamensbekendtgørelsen og Uddannelses-
bekendtgørelsen, AU regler, studieordninger, herunder studieportaler og 
kursuskatalog. Derudover er der nogle forvaltningsretlige grundsætninger, 
som afgørelserne skal leve op til. 
 
Sagerne skal vurderes ud fra saglige kriterier. Eksemler på usaglige krite-
rier kan være, at universitetet ikke får STÅ, hvis den studerende ikke bliver 
færdig. Et andet usagligt kriterie er, at det er ”synd” for den studerende, 
hvis denne ikke får medhold i en sag.  
 
Sagerne skal behandles ud fra lighedsgrundsætningen. Det indebærer, at 
man skal ligestille den studerende med andre studerende, og ikke stille en 
studerende bedre end de øvrige studerende. Det skal sikre, at der bliver ta-
get hensyn til de øvrige studerende, som gennemfører uddannelsen på 
normale vilkår.  
 
Afgørelsen skal overholde proportionalitetsprincippet. Universitetet skal 
altid vælge den mindst indgribende løsning for ansøgeren, men der skal 
stadigvæk altid være usædvanlige forhold i dispensationssager.  
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Praksis er nedskrevet i delegationsskrivelsen. Praksis må ikke være så fast, 
at man ikke kan afvige fra den (skøn under en regel). Der vil desuden være 
en udvikling i sagerne over tid, f.eks. studienævnet har besluttet noget nyt 
eller, hvis styrelsen har behandlet en klage, som studienævnene må rette 
sig efter.  
 
For at tildele en dispensation kræves det, at der foreligger et usædvanligt 
forhold, og at dette kan dokumenteres. Det med usædvanlige forhold kan 
være lidt svært. Det handler om at vurdere, hvad man som menneske må 
tåle. Eksempler på usædvanlige forhold kan være alvorlig sygdom i nær-
meste familie, dødsfald i nærmeste familie, nedbrændt hus/lejlighed. 
Usædvanlige forhold skal være dokumenterede. For at dokumentationen 
kan tillægges værdi må der ske en slags bevisbedømmelse ud fra nogle ob-
jektive kriterier. Erklæringer skal laves af habile personer. Typisk vil man 
gå til sin læge og få det dokumenteret. Psykologerklæringer, journalud-
skrifter, lægeerklæringer kan også anvendes. Der er situationer, som er 
svære at vurdere, f.eks. skilsmisser. Der vil typisk blive krævet lægeerklæ-
ring for at kunne dokumentere, hvordan det usædvanlige forhold påvirker 
den studerende. Det er derfor vigtigt at søge læge, mens man oplever 
usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan kun være forhold, som 
rammer den enkelte. Der må ikke træffes afgørelser på udokumenterede 
forhold. Mængden af usædvanlige forhold er underordnet, hvis ingen af 
dem er dokumenterede. 
 
PBM spurgte ind til, om det kan gøres mere klart, hvilke rammer der er for 
studienævnet for at udøve skøn i de enkelte sager. Sagsbehandlerne vil 
prøve at tydeliggøre det fremover. Derudover spurgte han, hvad man kan 
gøre med studerende, som er kommet rigtig langt på studiet. Lisbeth 
Sonne svarede hertil, at det ikke er et forhold, som må vægte i afgørel-
serne. Vedrørende 4. prøveforsøg er det direkte skrevet ind i eksamensbe-
kendtgørelsen, at studieegnethed ikke kan indgå i vurderingen af, om der 
foreligger usædvanlige forhold. 
 
MS spurgte ind til, om usædvanlige forhold kan være forhold omkring ek-
samen. F.eks. i tilfælde, hvor en studerende har alle fag, men lige mangler 
ét fag. Lisbeth Sonne svarede hertil, at det ikke tæller som usædvanlige 
forhold. Usædvanlige forhold skal ramme den enkelte; denne rammer 
flere. Hvis der har været noget galt med eksamen, skal alle studerende 
have en ny prøve i faget. 
 
Studienævnet blev desuden opfordret til ved diskussion af studentersager, 
at skelne mellem, hvornår studienævnet indbyrdes er i tvivl, og hvornår 
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der er tvivl om selve sagen. Studienævnet må gerne udfordre sagsbehand-
lerne om, hvorvidt sagen er oplyst tilstrækkeligt. 
 
Konklusionen på oplægget blev, at studienævnets rolle i dispensationssa-
ger er at udøve et skøn inden for de rammer, der er givet på baggrund af de 
oplysninger som sagsbehandlerne kommer med. Nogen gange en snæver 
ramme, og sagsbehandlerne forsøger at angive de konkrete rammer nær-
mere.  
 
3. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt 
 
4. Drøftelse af afleveringsdatoer for Projektorienterede forløb 
Studienævn for Økonomi bedes tage stilling til  

• om der skal ændres i afleveringsdatoerne for projektorienterede for-
løb 

• i så fald bedes studienævnet drøfte og eventuelt beslutte, hvilke afle-
veringsdatoer der skal gælde 

• Studienævnet bedes kommentere og godkende fagbeskrivelserne for 
projektorienterede forløb for E22 

 
Fagbeskrivelserne for 4871: Project-based Internship (10 ECTS), 4872: 
Project-based Internship (15 ECTS), Projektorienteret forløb Politik og 
Økonomi (10 ECTS) og Projektorienteret forløb Politik og Økonomi (10 
ECTS) blev fremlagt. 
 
De studerende har diskuteret de forskellige forslag til afleveringsfrister, og 
tilslutter sig umiddelbart det forslag, der går på at lægge afleveringsfri-
sterne i reeksamensperioderne. En af de væsentligste årsager er, at ambas-
sadepraktik afsluttes henholdsvis 31. januar og 31. juli, så en frist i de ordi-
nære eksamensperioder vil ligge for tidligt.  
 
MBJ tilføjede, at det er studienævnets interesse, at få afsluttet forløbene 
inden næste semester. 
 
De studerende vender tilbage til næste møde med forslag til datoer og om 
der er andre typer praktik, som kan have indflydelse på afleveringsdato-
erne. 
 
De studerende spurgte ind til, hvorfor der på Oecon er Project-based In-
ternships på 10 og 15 ECTS og ikke på 10 og 20 ECTS som PolØk. MS vil 
undersøge baggrunden og punktet vil blive taget op igen på næste møde i 
studienævnet. 
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5. Godkendelse af fagklynger for E22 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt bilaget ”Udkast til Klynge-
oversigt E2022 forslag til ombytning af fag” baseret på klyngeoversigten 
for E21.  
 
De studerende har fremsendt et forslag, hvor alle PolØk-fagene er samlet i 
klynge 3 og 4. BSS Studier har måttet afvise det forslag, da det ikke er mu-
ligt at koordinere med fag på Statskundskab. Hvis klyngerne fyldes op med 
PolØk-fag er der ikke plads i skemaet til at lægge Statskundskabsfag, så 
der må maksimalt være 4 PolØk-fag i en klynge, som skal koordineres. 
 
Den fremsendte klyngeoversigt var ikke retvisende, så der blev under mø-
det fremsendt en retvisende klyngeoversigt. 
 
De to finance-fag ligger ikke så godt sammen med de to obligatoriske fag 
på PolØk, men det er også svært at lægge dem i andre klynger. 
 
Political Economy flyttes fra klynge 4 til klynge 2. 
 
Den vedtagne klyngeoversigt sendes i skriftlig høring i studienævnet efter 
studienævnsmødet. 
 
6. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-

lederne 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt et bilag vedrørende oriente-
ring om de nationale spørgeskemaundersøgelser blandt studerende og di-
mittender i 2021. Der var ingen kommentarer til bilaget. 
 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt referat og handleplan fra 
den 5-årige uddannelsesevaluering på Oecon.-uddannelsen. Der var ingen 
kommentarer til bilaget. 
 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt bilag med opgørelse af op-
tag på hhv. kandidatuddannelserne og bacheloruddannelserne ved AU. 
 
MS oplyste, at optaget på bacheloruddannelsen er faldet, men optaget på 
kandidatuddannelsen er steget. Der kommer studerende fra andre univer-
siteter og en del fra udlandet. MS har set en opgørelse over, hvordan stu-
derende udefra klarer sig i forhold til vores studerende. De klarer sig fint. 
Der er for få studerende fra udlandet til, at opgørelsen kan offentliggøres. 
Jobmuligheden for udenlandske studerende er også fine. Der er ikke no-
get, der tyder på, at vi tager nogle ind, som ikke kan klare den. MS oplyste, 
at han også vil se nærmere på, hvordan de indlandske studerende klarer 
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sig. Med hensyn til bacheloruddannelsen, så har vi i forvejen reduceret op-
taget, for at få bedre studerende. Samtidigt er der mange studerende, der 
har sagt nej tak til den plads vi har tilbudt dem. 
 
PBM spurgte ind til, om studienævnet har interesse i, at RUS-sekretærerne 
kommer og præsenterer deres evalueringsrapport for PolØk. Oecon kom-
mer mundtligt og taler 8. december. Studienævnet vil gerne høre evalue-
ringer fra RUS-ugerne. 
 
På Oecon er der nogle studerende, som har betalt betalt 400 kr. ikke fået 
det for de penge, som de blev sat i udsigt. Der var arrangementer som blev 
aflyst. MS følger op på det, og finder ud af hvem der har pengene og hvad 
der kan gøres ved det. 
 
7. Eventuelt 
De studerende oplyste, at der er ved at blive undersøgt 2 muligheder ved-
rørende BSS Books. Det er enten en fusion med Stakbogladen eller Faktum 
Books. Faktum Books kræver lokaler til rådighed, hvilket ikke er så let at 
finde. BSS Books skal være ude 1. marts, så der bliver nok ikke foretaget 
bogsalg på campus til februar. Og har 
 
De studerende oplyste, at Oeconrådet har holdt ”Store klagedag”. Der er 
studerende, der klager over, at matematik på 3. semester er digitalt. In-
struktortimer er fysiske, men spørgetimerne er også online. De studerende 
er meget i tvivl om, hvorvidt de er ordentligt forberedt til en mundtlig ek-
samen, når undervisningen har været digital. De studerende på 5. semester 
savner til gengæld online undervisning. Mange studerende efterspørger 
bedre adgang til registerdata. MS oplyste, at der er gang i flere initiativer 
for at forbedre det. Vi kan opfordre studerende til at søge specialepladser, 
da det kan give adgang til data. Hvis instituttet giver adgang til data ved 
Danmarks Statistik, så bliver hele instituttets adgang lukket, hvis nogen la-
ver en fejl. MBJ tilføjede, at det er et generelt problem. AZF oplyste, at hun 
selv har opsøgt Danmarks Statistik, og at det godt kan svare sig, at de stu-
derende selv er lidt opsøgende. Hun afventer stadig et endeligt tilsagn. 
 
8. Næste møde 
Onsdag den 8. december 2021, klokken 10.30-13.30 inkl. frokost 
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