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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 2. februar 2022, klokken 10.00-12.00 
Sted: Zoom  
 

Referat 
Møde nr. 1 

Dagsorden 
 

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

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er en sag til mødet 

3. Afmelding af valgfag /v. studentersagsbehandlere 
Bilag 3.1 Afgørelse fra styrelsen om afmelding af valgfag 

4. Brug af digitale noter og bøger for studerende med dysleksi /v. 
studentersagsbehandlere 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling om brug af digitale noter og bøger 

5. Undervisningsevalueringer for efteråret E21 
Lukket punkt – OBS personfølsomme oplysninger 
Bilag 5.1 Undervisningsevaluering E21 - Uddannelse  Bache-
loruddannelsen i økonomi 
Bilag 5.2 Undervisningsevaluering E21 - Uddannelse  Kandi-
datuddannelsen i økonomi 
Bilag 5.2.a Financial_Engineering_Kommentarer 
Bilag 5.3 Undervisningsevaluering - Fag kun for PolØk 
Bilag 5.4 Undervisningsevaluering E21 - Uddannelse  Bache-
loruddannelsen i politik og økonomi 

6. Debat om kernefag i studieordningen 
Med udgangspunkt i kommentar fra Bilag 5.2.a 
Bilag 6.1 Uddrag af studieordning for Kandidatuddannelsen i 
økonomi 2022 
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7. Præcisering af eksamensform i 3505: Macro 1 for E22 
Bilag 7.1 Præcisering af eksamensform i 3505 Macro 1 for 
E22 

8. Godkendelse af pensum til 3015: Scientific Methods 
Bilag 8.1 Pensum til 3015 Scientific Methods  

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Orientering om omlægning af eksamener og reeksame-
ner V21/22 
Bilag 9.1.a Eksamensomlægning_V21-22_Oecon og 
PolØk 
Bilag 9.1.b Eksamensomlægning_V21-22_Oecon og 
PolØk Reeksamen 

10. 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) 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 
Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 
 
Studerende: 
Næstformand Nicolas Seidenschnur (NS) 
Rued Tristan Layu Dalby (RTLD) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) – deltog fra punkt 5 
 
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, 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 
 
Fraværende: 
Ingen 
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Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Referat af møde den 8. december 2021 blev 
godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt. 

3. Afmelding af valgfag /v. studentersagsbehandlere 
SHP orienterede om, at der er kommet en afgørelse fra styrelsen om afmel-
ding af valgfag. Det der var specielt er, at afmelding af valgfag uden brugte 
prøveforsøg anser styrelsen som faktisk forvaltningsvirksomhed. Det bety-
der, at afgørelseskompetencen ligger hos ledelsesstrengen på universitetet 
og ikke i studienævnet, som eller hidtil har været antaget. Afgørelsen vil 
blive drøftet på næste møde i Uddannelsesforum. 

4. Brug af digitale noter og bøger for studerende med dysleksi 
/v. studentersagsbehandlere 

Studienævnet har som bilag modtaget en sagsfremstilling om brug af digi-
tale noter og bøger. Studienævnet for Økonomi er i en konkret sag blevet 
spurgt om, hvorvidt studerende, der pga. dysleksi, er tildelt dispensation 
til ekstra tid 0g brug af IT-hjælpemidler på PC (medstavnings- og oplæs-
ningsprogram) også må bruge digitale bøger og noter til en ON-eksamen, 
hvor det, jf. Kursuskataloget er tilladt at medbringe al printet, ikke elektro-
nisk materiale. Der skal træffes en beslutning om, hvad studienævnet 
fremover vil tillade. 
Studienævnet skal foretage en afvejning af, om det giver de studerende 
med dysleksi en for stor fordel, da de kan søge i deres noter på måder, som 
andre studerende ikke kan. Omvendt har studerende med dysleksi ikke 
mulighed for at anvende deres almindelige hjælpemidler ved printet, ikke 
elektronisk materiale. 
Der er forskellige grader af dysleksi, men der sondres ikke mellem de for-
skellige grader ved tildeling af særlige prøvevilkår. Afgørelsen vil derfor 
have indflydelse på alle studerende med dysleksi. Studerende med dysleksi 
tildeles 25 % ekstra tid og IT-hjælpemidler under skærpet tilsyn. 
SN besluttede, at i tråd med den moderne håndtering af dysleksi, bør de 
tillades, at dyslektikere kan bruge elektroniske noter og bøger, selvom der i 
fagbeskrivelsen står, at det kun er printet, ikke elektronisk materiale, der 
må anvendes ved eksamen.  
Der vil stå i afgørelsen, at hjælpemidlerne anvendes under skærpet tilsyn. 
Det vil ligeledes fremgå, hvilke hjælpemidler der må benyttes, og at alt an-
det må betragtes som snyd.  

5. Undervisningsevalueringer for efteråret 2021 
Lukket punkt – OBS personfølsomme oplysninger 
Indikatorværdier: 



 
 

  
  

Side 5/6 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Rød: <3,2 
Gul: 3,2-<3,8 
Grøn: 3,8-5,0 
 
Bacheloruddannelsen i økonomi 
Der er ikke nogen fag, der er gået i rød. 
Der er 4 fag, der er gået i gul. MS vil følge op på fagene med underviserne. 
 
Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Der er et fag, der lige er gået i rød. Faget samlæses med Bacheloruddannel-
sen i økonomi. MS følger op på faget med underviseren som følge af op-
følgningen på Bacheloruddannelsen i økonomi. 
Der er 2 fag, der er gået i gul. PBJ og MS følger op på fagene. 
 
Kandidatuddannelsen i økonomi 
Der et fag, der er gået i rød. Faget bliver ikke længere udbudt på uddannel-
sen. 
Der er 8 fag, der er gået i gul. 3 af fagene ligger i den lave ende af gul. MS 
følger særligt op på de 3 fag. 
Studienævnet har fået en særlig henvendelse fra en studerende vedrørende 
faget 5360: Financial Engineering. Henvendelsen vedrører både fagets sta-
tus som kernefag samt kommentarer til undervisningen. Mailen sendes vi-
dere til underviseren i faget. Studienævnet gør ikke mere ved faget, da eva-
lueringerne ser fine ud. 

6. Debat om kernefag i studieordningen 
NS oplyste, at de studerende har talt om, at vi er nået til et punkt, hvor alle 
kernefagene har været undervist en gang. De foreslog derfor, at studienæv-
net debattere, om der skal ske tilretninger.  
MS oplyste, at han ikke selv har været med til at beslutte, hvilke fag der 
skal indgå i uddannelsen som kernefag. Fagene dækker ret bredt den fag-
lighed, som er på instituttet. Formålet med kernefagene er at ligge som en 
bund for uddannelsen, og så kan de studerende bygge ovenpå med det øv-
rige fagudbud.  
Der var ikke øvrige kommentarer til kernefagene i studieordningen. Stu-
dienævnet vil tage det op igen på et senere møde. 

7. Præcisering af eksamensform i 3505: Macro 1 for E22 
Der har været en del uklarhed om eksamensformen ved vintereksamen 
21/22. Derfor har underviseren foreslået den fremsendte ændring. Studie-
nævnet godkendte ændringen, med den bemærkning, at de studerende 
fremover gerne vil have klar besked om eksamen så hurtigt som muligt, 
hvis der opstår usikkerheder.  

8. Godkendelse af pensum til 3015: Scientific Methods 
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Pensum blev godkendt uden bemærkninger. 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

1) Orientering om omlægning af eksamener og reeksamener V21/22 
Før jul blev der sendt besked ud om, at vi skulle lægge så lidt om 
som muligt. ON-eksamener kunne bevares onsite. Mundtlige eksa-
mener skulle så vidt muligt omlægges til Zoom. Der kom nye ret-
ningslinjer kort tid før jul, så der blev lagt en ny hasteplan for om-
lægning. Det var Niels Haldrup der tog beslutningerne sammen 
med Michael Svarer. 
Hvis der skal laves Plan B til sommer, så skal det besluttes i Uddan-
nelsesforum. MS tager det med videre. 

2) PBJ har overtaget Carsten Jensens plads i Corona-beredskabet 
3) PBJ oplyste, at hjemmesiden for Bacheloruddannelsen i politik og 

økonomi er ved at blive opdateret. Han oplyste, at han også er ved 
at se på mulighederne for at gøre noget ved optagelse på uddannel-
sen. 

10. Eventuelt 
MS har fået en forespørgsel vedrørende eksamener på papir. Forespørgs-
len går på, hvorvidt en kladde indgår i bedømmelsen. De studerende oply-
ste, at kladder ikke tæller med. Det der skal bedømmes skal være skrevet 
på gennemslagspapir.   
 
MS har fået en henvendelse fra nogle undervisere, som ønsker at indføre, 
at de studerende har taget to bestemte fag som forudsætning for at tage 
deres kandidatfag. MLT oplyste, at det ikke kan understøttes af studiesy-
stemerne, men det kan skrives i fagbeskrivelsen, at det anbefales kraftigt, 
at man har taget bestemte fag, før man tager et bestemt fag. 
 
MEH spurgte ind til, om vi kan få et punkt om mobilitetsvinduet på til næ-
ste SN-møde. De studerende vil gerne høre, hvad der er af muligheder for 
at ændre det. MLT vil lave et notat til et af de næstkommende studie-
nævnsmøder. 

11. Næste møde 
Tirsdag den 22. februar 2022, klokken 12.30-15.00. 
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