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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 17. maj 2022, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2621/B122 
 

Referat 
Møde nr. 5 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 24. marts 2022 og den 21. april 2022 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er ingen sager til dette møde 
Bilag 2 Færdigbehandlede sager om dispensation - feb-
marts-april 2022 

3. Nye valgfag på kandidatuddannelsen til semestret F23 
Bilag 3.1 4562 Housing Economics and Policy_F23_NEW 
COURSE_rev 27042022 
Bilag 3.2 6653 Advanced Microeconometrics_NEW COURSE 

4. Opgaveformulering i forbindelse med speciale og deraf æn-
drede frister og procedurer - orienteringspunkt 
Bilag 4 Sagsfremstilling fra møde i Uddannelsesforum 21. 
april 2022 
Bilag 4.1 - godkendelse af titel og opgaveformulering_ny 
tekst til studieportal 
Bilag 4.2 - specialeproces_ny tabel til studieportal 
Bilag 4.3 - opgaveformulering_ændrede tekster til studiepor-
tal 
Bilag 4.4 - info til vejledere om opgaveformulering 
Bilag 4.5 - specialeproces_flowdiagram DK 
Bilag 4.6 - info til studerende der ikke afleverer i 1. forsøg 
Bilag 4.7 - info til studerende m start 1. sept. 

5. Fastsættelse af frister for aflevering af specialer i forbindelse 
med dispensation.  
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I sagsfremstillingen indstilles der til, at studienævnene tilslut-
ter sig den praksis, at specialefristerne i forbindelse med an-
søgninger om dispensation fremadrettet fastsættes til enten 
den 1. eller den 15. i måneden. 
Bilag 5 Sagsfremstilling fra møde i Uddannelsesforum 21. 
april 2022 

6. Årlig Status - Oecon 
Bilag 6.1 Referat_Økonomi_ÅS_2022 – tilgår 
Bilag 6.2 Handleplan_ÅS_uddeval_2022_Oecon - tilgår 

7. Klynger til F23 
Bilag 7.1 Fagklynger F2023 – tilgår 
Bilag 7.2 Bilag 7.2 Principper for fastsættelse af klynger Oe-
con F23 
Bilag 7.3 Notat om Udarbejdelse af fagklynger på Aarhus 
BSS 

8. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 
Tirsdag den 14. juni 2022, kl. 9.30-13.00 – inkl. frokost 
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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 Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
Rued Tristan Layu Dalby (RTLD) 
 
Observatører:  
Studerende Cecilie Bech Mortensen (CBM) 
Anna Vang Kryger, Linjeadministrator (Bachelorfag og bachelorprojekter), 
Institut for Økonomi (AVK) 
Heidi Agerbo Christensen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og 
topics), Institut for Økonomi (HAC) 
Sandra Hvilsted Pedersen, Studentersagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) – Refe-
rent 
 
Fraværende: 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Julie Drejer Kornum, Studie- og trivselsvejleder, BSS Studier (JDK) 
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Referat 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Referat af møde den 24. marts 2022 og den 
21. april 2022 blev godkendt.  

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er ingen sager til dette møde 
Der var enkelte bemærkninger til listen med færdigbehandlede sager om 
dispensation i perioden februar til april 2022, som var sendt som oriente-
ring til studienævnet forud for mødet. 
Studienævnet bemærkede, at der fremgår sager, som er åbnet af BSS Stu-
dier selv. SHP forklarede, at det er sager vedrørende tildeling af ekstra tid 
til eksamener, f.eks. ved dysleksi. BSS Studier har initiativpligten til at op-
lyse om tildelingen af særlige prøvevilkår ved kronisk sygdom, og gør det 
derfor ved at fremsende såkaldte agterskrivelser til de studerende. Af skri-
velserne fremgår, hvad BSS Studier forventer at tildele og fremgår af listen 
som afslag.  
Studienævnet bemærkede, at der også er afgørelse, som fremgår som hen-
lagt. SHP forklarede, at det er sager, som ikke er blevet til noget. Det er ty-
pisk tilbagekaldte ansøgninger. 

3. Nye valgfag på kandidatuddannelsen til semestret F23 
Studienævnet har fået fremsendt kursusbeskrivelser til 2 nye fag i F23. 
4562: Housing Economics and Policy. Kursusbeskrivelsen blev godkendt. 
De studerende oplyste, at de har hørt flere andre studerende tilkendegive, 
at det er godt at have faget tilbage. 
6653: Advanced Microeconometrics. Kursusbeskrivelsen blev godkendt. 
PBM oplyste, at begge fag også er godkendt til PolØk. 

4. Opgaveformulering i forbindelse med speciale og deraf æn-
drede frister og procedurer - orienteringspunkt 

Studienævnet har modtaget sagsfremstilling fra møde i Uddannelsesforum 
21. april 2022. Af sagsfremstillingen og øvrige bilag fremgår, at indlevering 
af opgaveformuleringer fremover systemunderstøttes. De ændrede pro-
blemformuleringer skal afleveres gennem WiseFlow, og skal fremover god-
kendes af vejleder i WiseFlow. Opgaveformuleringen er ikke bindende og 
kan derfor godt ændres af den studerende inden aflevering af opgaven. 
Hvis den studerende ikke indleverer opgaveformuleringen inden den fast-
satte frist og efter der er rykket for den, får den studerende et brev om, at 
specialeforsøget er gået i gang, selvom opgaveformuleringen ikke er indle-
veret. 
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Studienævnet besluttede, at det ved de tværfaglige specialer op specialise-
ringen i politik og økonomi alene er hovedvejlederen, der skal godkende 
opgaveformuleringen. 

5. Fastsættelse af frister for aflevering af specialer i forbindelse 
med dispensation.  

I sagsfremstillingen indstilles der til, at studienævnene tilslutter sig den 
praksis, at specialefristerne i forbindelse med ansøgninger om dispensa-
tion fremadrettet fastsættes til enten den 1. eller den 15. i måneden. Hvis 
den studerende søger om udsættelse af speciale rundes der op til næste 1. 
eller 15. Nogle studerende vil muligvis få længere tid end de ellers ville 
have fået. 
 
Studienævnet godkendte indstillingen. 

6. Årlig Status - Oecon 
Referat og handleplan er endnu ikke godkendt af dekanatet, hvorfor disse 
vil blive udsendt til studienævnets medlemmer på et senere tidspunkt. 
MEH og Søren Toft Væsel var med som studenterrepræsentanter. Første-
årsfrafaldet fyldte meget på mødet. Der blev talt om at indføre en type 
”University 101” som en slags introduktionsforløb. På Oecon. er der alle-
rede rusuge, mentorordning og gruppefaciliteringssamtaler, så umiddel-
bart er det ikke den type aktivitet, der mangler på uddannelsen. 
Der blev også drøftet et fald i studieintensiteten på kandidatuddannelsen.  
Umiddelbart tyder det på, at der på kandidatuddannelsen er en øget stu-
dieeffektivitet, fordi de studerende har adgang til videomateriale; både 
fordi underviserne lægger videoer med gennemgang af eksempler, men 
også fordi undervisere lægger hele forelæsninger ud. Det kan være medvir-
kende til at indikatoren for studieintensitet er faldet. Årsagen kan også 
være, at de studerende ikke har talt så mange timer med, når de har arbej-
det hjemme i stedet for på campus.  
Det blev bemærket, at der er forskel på om videomateriale indgår som pen-
sum eller som supplerende materiale. Studienævnet skal være opmærk-
somme på det i forbindelse med godkende af kursusbeskrivelserne til F23. 
MS bemærkede, at Matematik for økonomer bliver lavet onsite fra E23. 
Det har vist sig, at formatet ikke egner sig så godt for alle studerende på så 
tidligt et stadie af uddannelsen. 

7. Klynger til F23 
Der er ikke forud for mødet sendt udkast til klynger. 
De studerende sender deres udkast til MLT, som efterfølgende sender ud-
kastet i skriftlig høring. 

8. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 
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PBM oplyste, at han har haft et møde med RUS-sekretærerne. De har op-
sagt kontrakten med UNI-helper. Sammensætningen af studiegrupper er-
stattes fremover af roterende studiegrupper som på Oecon.  
 
MS oplyste, at fagene 5450: Political Economy, 5460: Development Mi-
croeconomics (P) og 6302: Economic Modeling and Inference aflyses i E22 
pga. for få tilmeldte studerende. Det er dyrt at rekvirere fag med få stude-
rende, og det tyder på, at der bliver stillet større krav til, hvor mange stu-
derende, der skal være på et fag, før det oprettes.  
 
MS oplyste, at der er en proces i gang på instituttet for at se, om man kan 
ændre strukturen på 6000-fag. Det er de fag, der typisk har færrest til-
meldte. 
På fagene 4505: Macro 2, 4105: Theories of the Firm og 4346: Corporate 
Finance er der studerende, som har fået afvist deres fagtilmeldinger, da 
der ikke var pladser nok. 

9. Eventuelt 
KVC spurgte ind til bachelorprojektet på Bacheloruddannelsen i politik og 
økonomi. Hun undrer sig over, hvorfor den mundtlige del er, som den er. 
Det virker som om, at de studerende allesammen er opslugt af deres eget 
til fremlæggelserne, så de ikke lægger ikke så meget mærke til de andre, og 
heller ikke gør så meget ud af opponentdelen. PBM svarede, at det er en 
løsning, der er valgt for at have en vis samordning imellem de studerende, 
der skriver på Økonomi og dem, der skriver på Statskundskab. Det er des-
uden vigtigt, at PolØk har sin egen profil og ikke blot bliver en kopi af Oe-
con-uddannelsen. Det blev aftalt at tale videre om, hvordan en evaluering 
af bachelorprojektet kunne tilrettelægges. 
 
De studerende fremsatte et ønske om yderligere information i forbindelse 
med bachelorprojektet, samt et ønske om revision af studieportalen side 
om formalia. Oeconrådet opfordres til at samle eventuelle forslag til for-
bedringer og sende dem til BSS Studier. 
 
Der blev spurgt ind til, hvad rammerne er, hvis en studerende ikke er til-
freds med sin vejleder til bachelorprojekt eller speciale. Det blev oplyst, at 
det er muligt at skifte vejleder ved, at den studerende henvender sig til in-
stituttet. Studienævnet talte generelt om, hvad der kan forventes af vejle-
dere. MS oplyste, at der ikke er skrevet nogen steder, at de studerende har 
ret til noget bestemt. Der er forskel på, hvordan den enkelte vejleder opfat-
ter det. MTD tilføjede, at man som vejleder bliver opfordret til at oprette 
en vejlederkontrakt. Selvstændighed er også en parameter, så det forventes 
også, at den studerende selv tager initiativ i forhold til vejlederen. PBM til-
føjede, at vejledning ikke rigtigt kan sættes på formel. Forventningerne 



 
 

 

  
  

 

Side 7/7 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

skal lægges frem fra starten, og så er det vigtigt med individuel tilpasning. 
Han foreslog, at der eventuelt kunne holdes et møde med studieleder og 
vejledere, hvor man kan tale om de mere generelle elementer omkring vej-
ledning.  
MS afsluttede drøftelserne om vejledning med, at han godt kan indkalde til 
et møde, når listen med vejledere foreligger, men med øje for, at der er stor 
forskel på, hvad de enkelte studerende har behov for.  
 
De studerende har valgt KVC som næstformand i studienævnet. 
 
Cecilie Bech Mortensen møder som 4. studenterrepræsentant i studienæv-
net efter at Nicolas Seidenschnur udtrådte på sidste møde. Hun deltager 
på møderne som observatør, men indkaldes på lige vilkår med øvrige stu-
dienævnsmedlemmer.  

10. Næste møde 
Tirsdag den 14. juni 2022, kl. 9.30-13.00 – inkl. frokost. 
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