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Møde i Studienævn for Økonomi  
Dato: 8. december 2021, kl. 11.00-13.30 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2632/L162 
 
 

Referat 
Møde nr. 10 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 9. november 2021 

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

3. Evaluering af RUS-ugen 
Bilag 3.1 Evalueringsrapport RUS2021 

4. Drøftelse af projektorienterede forløb 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling vedrørende projektorienterede for-
løb (med tilføjelser i forhold til sidste møde i studienævnet) 
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 
Bilag 4.6 Project-based Internship – 20 ECTS – udkast 
Bilag 4.7 Praktikaftale_Poløk 

5. Godkendelse af fagudbud for E22 
Bilag 5.1 Oversigt over fagbeskrivelser til godkendelse 
Der er udsendt ZIP-filer med fagbeskrivelser pr. mail til stu-
dienævnets medlemmer 

6. Orientering om udsendelse af forsinkelsesbreve v/studie- og 
trivselsvejleder Julie Drejer Kornum 
Bilag 6.1 Email_Forsinkelsesbreve 
Bilag 6.2 Tilbud om vejledningssamtale 
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7. Godkendelse af pensum for F22 i PolØk-fag 
Bilag 7.1 Metode og Videnskabsteori F22 
Bilag 7.2 Offentlig ledelse F22 

8. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 
Der vil blive udsendt Doodles med mødedatoer for hele for-
året, når vi har sendt en velkomstmail til de nye studenterre-
præsentanter. 
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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) 
 
Studerende: 
Næstformand Nicolas Seidenschnur (NS) 
Anne Zawaski Foldager (AZF) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
 
Observatører:  
Anna Vang Kryger, Linjeadministrator (Bachelorfag og bachelorprojekter), 
Institut for Økonomi (AVK) 
Julie Drejer Kornum, Studie- og trivselsvejleder, 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 
 
Gæster til punkt 3: 
Amalie Børre Berg, RUSsekretær på Bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi 
Jeppe Lau Jensen, RUSsekretær på Bacheloruddannelsen i politik og øko-
nomi 
 
Fraværende: 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 
Heidi Agerbo Christensen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og 
topics), Institut for Økonomi (HAC) 
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Referat 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat af møde den 9. november 2021 blev godkendt. Dagsordenen blev 
godkendt med få kommentarer, som bliver rettet inden referatet sendes 
ud. 
 
2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der var ingen sager til dette møde 
 
3. Evaluering af RUS-ugen 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt ”Evalueringsrapport 
RUS2021” vedrørende evaluering af RUS-forløbet for de studerende på Ba-
cheloruddannelsen i Politik og Økonomi udarbejdet af Amalie Børre Berg 
og Jeppe Lau Jensen. 
PBM præsenterede rapporten, som ser fin ud. Der kommer en rapport 
hvert år.  
Amalie og Jeppe oplyste, at der har været en del forvirring om sponsorater. 
Første udmelding var, at der godt måtte sælges annoncer. Udmeldingen 
om, at der ikke måtte sælges annoncer kom sent, så de mistede omkring 
20.000 kr. i indtægter fra salg af annoncer. Det blev oplyst, at sponsorater 
er afskaffet, for at undgå en sammenblanding af uønskede interesser med 
universitetets interesser. De studerende oplyste, at de fik 6.000 kr. fra de-
kanatet (100 kr. pr. studerende). PBM oplyste, at det ikke er sikkert, at der 
kommer penge fra dekanatet næste år.  
Der er samme svarprocent som sidste år, og der er sendt samme antal ryk-
kere ud som sidste år. Det virker som om, at det her er en årgang, som må-
ske ikke møder så meget op som de tidligere årgange. Det kan være, at det 
skal tages op til en forelæsning. 
MEH oplyste, at det virker som om, at rusugen har fungeret rigtig godt. 
Han mærker tydeligt et rigtig godt sammenhold, når han underviser 
PolØk-holdene på 1. semester.  
AZF opfordrede til, at invitere Oeconrådet til næste år til et af arrangemen-
terne, f.eks. Tour de forening, da PolØk’ere også er velkomne i Oeconrådet. 
De studerende bag rapporten oplyste, at der altid er tvivl om hytteturen 
skal være i slutningen af forløbet. Det overvejes også at rykke rusugen til-
bage til mandag. Desuden vil de gerne have fastlagt et rådighedsbeløb fra 
starten.  
MS og PBM oplyste, at næste år starter institutterne med at oplyse, hvad 
budgettet for RUS-ugen er. 
På spørgsmål fra studienævnet oplyste de studerende, at tutorer ikke bliver 
lønnet på PolØk. 
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4. Drøftelse af projektorienterede forløb 
Studienævn for Økonomi er i den fremsendte sagsfremstilling blevet bedt 
om at tage stilling til flere punkter.  
Studienævnet ønsker ikke at ændre i afleveringsdatoerne for projektorien-
terede forløb. Hvis der er mulighed for det, ser studienævnet dog gerne, at 
afleverings-flowet åbnes tidligt, så den studerende har mulighed for at af-
levere tidligere end til den fastsatte afleveringsdato. MLT bringer det vi-
dere til administrationen.  
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne for projektorienterede forløb 
for E22. 
 
Da Project-based Internship ligger i mobilitetsvinduet i studieordningen 
godkendte studienævnet, at der oprettes et Project-based Internship på 20 
ECTS. Project-based Internship på 15 ECTS udbydes for sidste gang i for-
året 2022. Udkastet til fagbeskrivelsen for Project-based Internship på 20 
ECTS blev godkendt.  
Studienævnet bemærkede, at afregningen for vejledning af et 20 ECTS-In-
ternship skal skaleres tilsvarende op. MS vil sørge for, at det sker. 
 
Studienævnet godkendte den bilagte praktikkontrakt med den bemærk-
ning, at der skal skrives henholdsvis Oecon og PolØk i toppen af formula-
rerne. 
 
5. Godkendelse af fagudbud for E22 
 
Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Politologisk introduktionskursus og Offentlig politik og økonomi blev 
begge godkendt uden bemærkninger. 
 
Bacheloruddannelsen i økonomi 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger: 
1210: Regnskab 
1410: Økonomiske principper 
1605: Matematiske og statistiske principper 
2343: Finansiel Økonomi 
2504: Makroøkonomi 
2622: Matematik for økonomer 
3310: Quantitative Financial Economics 
3410: Micro 1 
3505: Macro 1 
3620: Econometrics I 
3625: Econometrics of Policy Evaluation 
3805: Topics in Economics 
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Kandidatuddannelsen i Økonomi 
4105: Theories of the Firm 

- Bacheloruddannelsens titel fjernes under faglige forudsætninger, da 
det ikke er muligt at tage kandidatfag uden at have en relevant ba-
cheloruddannelse. Resten af fagbeskrivelsen blev godkendt. 

 
4346: Corporate Finance 

- Studienævnet bemærkede, at der ikke er ændret noget i fagbeskri-
velsen i forhold til de overlap med andre fag, som studienævnet tid-
ligere har nævnt. Studienævnet vil afvente undervisningsevaluerin-
gerne, for at se om problematikken fremgår i indeværende seme-
ster. Fagbeskrivelsen blev foreløbigt godkendt. 

 
6302: Economic Modeling and Inference - nyt augustfag 

- Eksamen skal afvikles inden semesterstart. Underviser har, efter 
fagbeskrivelsen er sendt i studienævnet, foreslået, at eksamensfor-
men bliver en 3-dages take-home eksamen med specifikke spørgs-
mål. Fagbeskrivelsen blev godkendt med den forslåede eksamens-
form.  

 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden bemærkninger: 
4325: Accounting for Decision and Control 
4345: Asset Pricing 
4394: Financial Econometrics 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2 
4428: Politics and Economics of the EU 
4505: Macro 2 
4518: The Economics of the Welfare State 
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics 
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics 
5102: Economics of Marketing 
5360: Financial Engineering 
5418: Health Economics 
5419: Behavioral Economics and Finance 
5440: Environmental Economics (P) 
5450: Political Economy 
5460: Development Microeconomics (P) 
5522: International Economics 
5524: Economic Growth and the Environment 
5637: Appl. Micro Econometrics (P) 
5646: Applied Time Series Econometrics (P) 
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6340: Advanced Asset Pricing – Udbydes ikke i E22 
6551: Advanced Macroeconomics 
6954: Mathematical Analysis 
 
Topics 
Følgende Topics godkendes for efteråret 2022: 
4805: Topics in Economics - 5 ECTS 
4805: Summer Topics in Economics - 5 ECTS 
4810: Topics in Economics - 10 ECTS 
4810: Summer Topics in Economics - 10 ECTS 
5831: Topics in Economics - 10 ECTS (P) 
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS 
6871: Topics in Pre-PhD Economics - 10 ECTS (P) 
 
Project-Based Internships 
Fagbeskrivelserne er blevet behandlet selvstændigt under punkt 4. 
 
Specialer 
Følgende specialer godkendes for efteråret 2022: 
IMSQE Master thesis - 30 ECTS 
Master's Thesis (Public Policy) 
Master's Thesis - 30 ECTS 
 
6. Orientering om udsendelse af forsinkelsesbreve v/studie- og 

trivselsvejleder Julie Drejer Kornum 
Punktet er på dagsordenen som et orienteringspunkt, for at oplyse studie-
nævnet om, hvordan BSS Studier forsøger at være proaktive i forhold til at 
undgå, at de studerende kommer i klemme i deres uddannelsesforløb. 
Vejledningen har sendt breve ud vedrørende forsinkelsesvejledning. Be-
kendtgørelsesmæssigt skal der sendes breve ud til studerende, som er for-
sinket med mere end 60 ECTS. Vejledningen har valgt at være proaktive, 
og derfor har de også sendt breve ud til studerende med forsinkelse på 30-
55 ECTS. I brevene bliver de studerende opfordret til at kontakte vejled-
ningen. Brevene kan godt ramme studerende, som allerede har aftaler om 
deres studieforløb, men de er ment som en venlig håndsrækning. Brevene 
er udsendt til i alt 800 studerende. I gruppen med forsinkelse på 30-55 
ECTS er der sendt 6 breve ud til studerende på Bacheloruddannelsen i po-
litik og økonomi og 36 breve til studerende på Oecon.. I gruppen med for-
sinkelse på 60 ECTS er der sendt breve til 3 studerende på Bacheloruddan-
nelsen i politik og økonomi og 14 breve til studerende på Oecon. Vejlednin-
gen noterer, hvis de studerende selv nævner, at de ønsker vejledning på 
baggrund af de udsendte breve. Studerende, som risikerer at falde fra på 
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første studieår vil komme med i de breve, som sendes ud i foråret. Vejled-
ningen sender generelt flere forsinkelsesbreve, men samtidigt bliver der 
færre og færre forsinkede studerende. 
 
7. Godkendelse af pensum for F22 i PolØk-fag 
Pensum for Metode og Videnskabsteori samt for Offentlig ledelse blev god-
kendt. Det blev bemærket, at læsestoffet til holdtimerne ikke er angivet 
som pensum. 
 
8. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-

lederne 
Der blev spurgt ind til, om der er taget beslutninger om restriktioner i for-
bindelse med afvikling af eksamen. MS svarede, at Sundhedsstyrelsens an-
befalinger stadigvæk er, at vi holder alt fysisk. Vi afventer yderligere. Hvis 
MS får mere information, så vil det blive sendt rundt. 
 
PBM gjorde opmærksom på, at han ikke selv blev evalueret som undervi-
ser i faget Offentlig politik og økonomi ved undervisningsevalueringerne. 
Enten skal evalueringen åbnes igen og de studerende skal svare på det hele 
igen, eller også må vi være opmærksomme på den næste gang. Studienæv-
net besluttede, at evalueringen ikke skal åbnes igen, da det meget sandsyn-
ligt vil medføre en lavere svarprocent. De studerende kan evt. skrive til Oe-
conrådet. De studerende vil bringe det med videre til møde i Oeconrådet i 
morgen. 
 
9. Eventuelt 
MEH oplyste, at han er blevet formand for Oeconrådet. Anne går ud af stu-
dienævnet og hendes plads vil blive overtaget af Rued.  
 
10. Næste møde 
MLT oplyste, at der vil blive udsendt Doodles med mødedatoer for hele 
foråret, når vi har sendt en velkomstmail til de nye studenterrepræsentan-
ter. 
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