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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 24. marts 2022, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 
 

Referat 
Møde nr. 3 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 22. februar 2022 

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

3. Assurance of Learning (AoL) på Aarhus BSS – PBM foreslår 
områder til nærmere undersøgelse på mødet 
Bilag 3.1 Sagsfremstilling til studienævn vedr. AoL-proces 
ifm. uddannelsesevaluering (2022) 
Bilag 3.2 Kompetenceprofil for PolØk 
Bilag 3.3 Forslag til læringsmål AoL 2022 

4. Ændring af proces for Project-based Internships 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling for ny proces for Project-based In-
ternship 
Bilag 4.2 Praktikaftale_godkendelsesattest_PolØk 
Bilag 4.3 Praktikaftale_godkendelsesattest_Oecon 

5. Ny proces for skift af valgfag 
Bilag 5.1 Ny proces for skift af valgfag 

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 
Torsdag den 21. april 2022, kl. 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) 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 
Lektor Morten Berg Jensen, Institut for Økonomi (MBJ) 
 
Studerende: 
Næstformand Nicolas Seidenschnur (NS) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Rued Tristan Layu Dalby (RTLD) 
 
Observatører:  
Anna Vang Kryger, Linjeadministrator (Bachelorfag og bachelorprojekter), 
Institut for Økonomi (AVK) 
Heidi Agerbo Christensen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og 
topics), Institut for Økonomi (HAC) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) – Refe-
rent 
 
Fraværende: 
Sandra Hvilsted Pedersen, Studentersagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Julie Drejer Kornum, Studie- og trivselsvejleder, BSS Studier (JDK) 
Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
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Referat 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
Referat af møde den 22. februar 2022 blev godkendt. MBJ spurgte ind til 
evalueringerne af de samlæste fag. MLT er ikke kommet nærmere en afkla-
ring og følger op igen inden næste studienævnsmøde. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Der var ingen sager til mødet. 

3. Assurance of Learning (AoL) på Aarhus BSS 
Inden mødet har PBM udsendt et forslag til relevante læringsmål til nær-
mere undersøgelse i forbindelse med AoL 2022. 
Studienævnet foreslog en opdeling af spørgsmål 2, så der bliver spurgt ind 
til vurdering og formidling i to forskellige spørgsmål. Studienævnet 
spurgte ind til, om der er krav til at der skal være empiri i bachelorprojek-
tet, eller om de studerende ikke også kan lave videnskabeligt arbejde. Det 
skal sikres, at spørgsmålene dækker alle fælles læringsmål i alle bachelor-
projekter, og de studerende har mulighed for at vælge metode. Da der ikke 
er mundtligt forsvar, skal det også overvejes, om der skal spørges ind til 
formidlingsdelen. Studienævnet godkendte, at PBM arbejder videre med 
spørgsmålene. 

4. Ændring af proces for Project-based Internships 
1) BSS Studier indstillede til at den i sagsfremstillingen beskrevne proces 
godkendtes af Studienævn for Økonomi. Specielt vedrørende de punkter, 
som har konsekvenser for de studerende: 
 

- at de studerende afmeldes faget i STADS, hvis de ikke indsender 
praktikaftale og godkendelse fra vejleder senest inden fristen i en 
rykker kort tid efter fristen den 15. august/15. januar. 
 
Studienævnet godkendte delprocessen. 
 

- at den studerende få et brugt forsøg, hvis ikke ”Bekræftelse fra prak-
tiksted for afviklede timer” vedlægges, når praktikrapporten afleve-
res, 
 
Studienævnet mener ikke, at det er nødvendigt at få en bekræftelse 
fra praktikstedet for afviklede timer. Det vil fremgå af projektrap-
porten og den videnskabelige opgave, som skal afleveres til bedøm-
melse. MLT undersøger, om den del kan udelades. 
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2) BSS Studier indstillede ligeledes til, at de vedlagt praktikaftaler med 
godkendelsesattester for henholdsvis Kandidatuddannelsen i økonomi og 
Kandidatuddannelsen i økonomi med specialisering i politik og økonomi 
godkendes af studienævnet, herunder om minimumstimeantallet for Pro-
jekt-based Internships på Økonomi kan ensrettes med Projektorienteret 
forløb på Politik og Økonomi.  
 
Studienævnet godkendte ensretningen af timetallene. 
 
Timetallene kan slettes fra kursusbeskrivelserne. Kursusbeskrivelserne 
skal gennemgås og godkendes af studienævnet. Praktikaftalerne skal over-
sættes og godkendes endeligt. Studieportalen skal også tilrettes. Processen 
vil tage tid, så det forventes ikke, at den kan implementeres før kursusud-
buddet i foråret 2023. 

5. Ny proces for skift af valgfag 
Der har været et møde med bl.a. prodekan for uddannelse og studielederne 
for de uddannelser, som har haft en praksis med skift af valgfag indtil kort 
tid efter semesterstart. Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt ma-
terialet fra mødet. 
 
Der har på Oecon.-uddannelserne været tradition for, at det har været mu-
ligt at skifte valgfag inden for de første 2 uger af semestret. Prodekanen 
har ønsket, at fjerne den mulighed. Muligheden har været der for at sikre, 
at studerende har mulighed for at prøve fag uden at ”knække halsen” på 
niveauet. På mødet blev der indgået et kompromis. Som studerende skal 
man lave en ansøgning til studielederen, med en begrundelse om, at man 
ikke fagligt kan gennemføre faget. På den baggrund skal studielederen ind-
stille til, at den studerende kan skifte valgfag, og BSS Studier behandler 
herefter sagen.  

6. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

PBM oplyste, at det næste store, der skal ske på Politik og økonomi er 5-
årsevalueringeni efteråret. KVC og William Barreth, som også deltog i afta-
gerpanelmødet sidste sommer, deltager som studenterrepræsentanter.  
 
Helena Skyt Nielsen fra ECON har kigget på Ph.d.-fag, for at se om vi kan 
gøre noget for at gøre 6000-fagene mere attraktive. Kravet til, at stude-
rende på IMSQE-linjen om 30 ECTS i 6000-fag kan muligvis medføre, at 
de kommende ph.d.-studerende allerede har taget fagene. De studerende 
oplyste, at 6000-fag har et enormt højt niveau, og deres fornemmelse er, at 
mange ikke tør at tage dem pga. niveauet. De studerende foreslog, at der 
kunne afholdes en informationsaften eller et informationsmøde om fa-
gene. MTD foreslog, at det kunne forsøges, at tiltrække Ph.d.-studerende 
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andre steder fra. Det kan evt. gøres ved at samle undervisningen med 3 
dage i træk ad flere omgange og ikke trukket ud over et helt semester. MS 
oplyste, at drøftelserne vil fortsætte på instituttet. 

7. Eventuelt 
Oecon.-rådet har evalueret på digital undervisning. Der er undervisere 
som lægger materiale ud (videoer mv.), ud over forelæsningerne. Nogle 
studerende bliver frustrerede over, at forberedelsen så tager længere tid. 
De fagansvarlige bør skrive det i kursusbeskrivelsen, så alt materialet 
fremgår. De studerende er rigtig glade for videoer, men underviserne skal 
passe på det samlede workload i de enkelte fag. MS tager det med på un-
dervisningsledermøder. 
De studerende er glade for, at forelæsere lægger gamle forelæsninger fra 
sidste år ud op til eksamen. 
 
Studerende fra studienævnet får ikke mails fra First Agenda, når der bliver 
lagt bilag op. MLT vil sende en mail til studienævnet, når der bliver lagt 
noget op i First Agenda. 
 
Til 4. semester er der skrevet ud til, at Econometrics stopper. Det er kun 
titlen, der ændres til dansk, men de studerende er forvirrede over det. MLT 
tager det med videre til studieadministrationen. 

8. Næste møde 
Torsdag den 21. april 2022, kl. 9.30-12.00 
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