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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 31. august 2022, kl. 10.15-12.30 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 
 

Referat 
Møde nr. 7 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 14. juni 2022. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er en enkelt sag til mødet 
Bilag 2.1 Færdigbehandlede sager om dispensation - juni 
2022 
Bilag 2.2 Færdigbehandlede sager om dispensation - juli 
2022 

3. Drøftelse af forhåndsgodkendelse af international merit  

4. Godkendelse af kursusbeskrivelser for specialer E23 
Punktet udskydes til næste studienævnsmøde 

5. Projektorienterede forløb – studieportal og ønsker til spørgs-
mål i forbindelse med evaluering 
Ændring af tekster på studieportal fremvises på mødet 
Bilag 5.1 Til kommentering_Spørgeskema til evaluering af 
projektorienterede forløb på Aarhus BSS, Udkast til fælles og 
tilvalgsspørgsmål 

6. Undervisningsevalueringer F22 

1) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Bilag 6.1 Kursusevaluering F22 - Uddannelse  Politik 
og økonomi  bachelor 

2) Bacheloruddannelsen i økonomi 
Bilag 6.2 Kursusevaluering F22 - Uddannelse  Bache-
loruddannelsen i økonomi 
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3) KA Oecon 
Bilag 6.3 Kursusevaluering F22 - Uddannelse  Kandi-
datuddannelsen i økonomi 

7. Drøftelse af eksamensformer på oecon. - eksempler med eksa-
mensformer fra cand.merc. 
Bilag 7.1 Overview of standard examination types at 
BSc_MSc_revised_June 2019 

8. Orientering om opdatering af retningslinjer for håndtering af 
eksamenssnyd 
Bilag 8 Sagsfremstilling vedr. orientering om opdatering af 
retningslinjer for håndtering af eksamenssnyd 
Bilag 8.1 – retningslinjer 
Bilag 8.2 - gennemgang af ændringer og præciseringer i ret-
ningslinjer 
Bilag 8.3 - kommunikationsstrategi 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 

1) Møde i Aftagerpanel for Politik og Økonomi, 24. sep-
tember 2022 
Bilag 9.1 Referat af møde i Aftagerpanel for Politik og 
Økonomi 

2) 5-års evaluering af PolØk, 26. september 2022 
Bilag 9.2 Selvevalueringsrapport Politik og Økonomi 
2022 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 
Torsdag den 15. september 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) 
Professor Rune Majlund Vejlin, Institut for Økonomi (RMV) 
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) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Julie Drejer Kornum, Studie- og trivselsvejleder, BSS Studier (JDK) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) – Refe-
rent 
 
Fraværende: 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 
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Referat 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Referat af møde den 14. juni 2022 blev god-
kendt. 
Der blev spurgt ind til status på debatten om kommentarfelter i evaluerin-
gerne, som blev bragt op under punkt 7 på mødet den 14, juni 2022. MS 
oplyste, at der er blevet drøftet i institutledelsen på Institut for Økonomi, 
som er åbne for, at drøftelsen bringes videre. MS tog det med på Uddan-
nelsesforum, som vil tage det med som et selvstændigt punkt på et senere 
møde. 
 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt. Der var en enkelt sag til behandling på mødet. 
 

3. Drøftelse af forhåndsgodkendelse af international merit  
Studienævnet har tidligere udtrykt et ønske om en drøftelse af, hvad der 
kan indgå i mobilitetsvinduet. Der har været nogle sager, hvor studerende 
har været taget af sted på universitetets udvekslingsaftaler, hvor de stude-
rende ikke har kunnet få forhåndsgodkendt fag fra værtsuniversitetet. Stu-
dienævnet har svært ved at definere en konkret linje for, hvad der kan god-
kendes, og hvad der ikke kan godkendes. Kriteriet er, at det skal være rele-
vant for en studerende på uddannelsen. På nuværende tidspunkt er et væ-
sentligt kriterie, om der er noget kvantitativt i faget. Det kriterium er ble-
vet vigtigere i lyset af, at management-fag generelt er sluset ud af uddan-
nelsen. Faget til forhåndsgodkendelse må heller ikke overlappe med fagligt 
indhold, som de studerende allerede har været igennem. Flere i studienæv-
net gav udtryk for, at linjen er blevet mere lempelig i de her sager, end den 
har været tidligere. Måske florerer der stadig nogle gamle rygter fra tidli-
gere, hvor det var væsentligt sværere at få forhåndsgodkendt fag på stu-
diet. MS vil gerne holde et møde med de meritansvarlige og også gerne 
præsentere meritmulighederne for de studerende. Hvis nogen har eksem-
pler på fag, som de undrer sig over, er godkendt eller ikke er godkendt, så 
opfordrede MS til at sende det videre til ham, så han har noget konkret til 
inspiration.  
 
Studienævnet har tidligere spurgt ind til sagsbehandlingstiden for sager 
om forhåndsgodkendelse af merit. Sagsbehandlingstiden er i udgangs-
punktet 6-8 uger. På økonomi overholdes sagsbehandlingstiden i langt de 
fleste tilfælde. Der har været nogle sager, som har givet anledning til læn-
gere sagsbehandlingstid.  
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SHP gennemgik proceduren fra den studerende søger om forhåndsgod-
kendelse af merit til den studerende får svar på ansøgningen. 
Studienævnet havde ikke yderligere bemærkninger til forhåndsgodken-
delse af international merit. 
 

4. Godkendelse af kursusbeskrivelser for specialer E23 
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde 
 

5. Projektorienterede forløb – studieportal og ønsker til 
spørgsmål i forbindelse med evaluering 

JDK gennemgik de sider, som er planlagt til at erstatte de nuværende sider 
om projektorienteret forløb på Kandidatuddannelsen i Økonomi. Den stør-
ste forskel er, at der er indsat en hel del vejledende elementer, så de stude-
rende forhåbentlig lettere kan finde flere af de informationer de søger 
fremadrettet. Siderne mangler oversættelse til engelsk inden de kan publi-
ceres.  
 
Studienævnet havde forud for mødet fået fremsendt et dokument med en 
oversigt over spørgsmål til spørgeskemaet til evaluering af projektoriente-
rede forløb.  
 
Studienævnet havde følgende bemærkninger 

- POF 32 – ”Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min faglige vejleder 
fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer”. Studienævnet vil 
gerne have præciseret, at det er i forbindelse med rapportskrivning 
og ikke akademiske problemer generelt under opholdet. Det gælder 
også den engelske udgave. 
 

- POF 33 – ”Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af 
min vejleder fra AU”. Spørgsmålet skal ikke indgå i evalueringerne 
hos Økonomi, da det ikke indgår som en del af forløbet. 
 

- POF 55 – ”Du vil ikke anbefale dit praktiksted til andre studerende.  
Vi vil gerne vide hvorfor og hvor du har været i praktik. Angiv det 
her hvis du vil dele din oplevelse. Dit navn vil ikke blive vist til hver-
ken din uddannelse eller praktiksted og vil ikke påvirke bedømmel-
sen til din eksamen”. Der er ikke sat kryds ved Økonomi, men stu-
dienævnet vil gerne have spørgsmålet med, da det hører til POF 54 
– ”Jeg vil anbefale mit praktiksted ifm. mit projektorienterede for-
løb til andre studerende på min uddannelse”. 

6. Undervisningsevalueringer F22 
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1) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
PBM indledte drøftelserne med, at svarprocenterne overra-
sker lidt. Der er fag med høje svarprocenter og fag med ret 
lave svarprocenter. Der kan desuden udledes en diskrepans 
mellem at underviserne evalueres positivt, men at fagene 
ikke vurderes så højt. KVC oplyste, at de studerende på Ba-
cheloruddannelsen i politik og økonomi oplever en del genta-
gelser. Det er som om, at det er de samme emner, som tages 
op i de forskellige fag uden at tilføre ret meget nyt. Man 
kunne med fordel se på koordinationen af det faglige indhold 
i flere af fagene. PBM oplyste, at en del af forklaringen kan 
være, at samlæste fag ligger på forskellige semestre i de på-
gældende uddannelser. Han vil gerne have en større snak om 
uddannelsen og de faglige sammenhænge. Han ser gerne et 
møde med PØF. PBM bemærkede desuden, at samlæste fag i 
evalueringerne bedømmes hårdere af PolØk’ere end Oe-
con’er. 
 

2) Bacheloruddannelsen i økonomi 
Et fag, som er gået i rød, ændres væsentligt til næste udbud, 
så studienævnet håber, at vurderingen bliver bedre fremad-
rettet. 
Et andet fag ser også slemt ud, men svarprocenten er også 
lav, så det er svært at vurdere noget konkret ud fra det. Det er 
et opmærksomhedspunkt, at evalueringerne skal åbnes i 
slutningen af undervisningsforløbet. MS skriver som regel til 
underviserne og beder om genåbning af evalueringerne, hvis 
det ser ud som om, at svarprocenterne er til den lave side. 
 

3) KA Oecon 
Der er et enkelt fag, som er kritisk. Der er allerede planlagt 
væsentlige forbedringer i faget. 

 

7. Drøftelse af eksamensformer på oecon. - eksempler med ek-
samensformer fra cand.merc. 

Studienævnet har forud for mødet modtaget en liste med mulige eksa-
mensformer fra cand.merc. som kan bruges som inspiration til en drøftelse 
af eksamensformer på Oecon.  
De studerende havde konkrete ideer til ændring af eksamensformer i be-
stemte fag. MS bad de studerende om at gennemgå de obligatoriske fag, og 
melde tilbage med et konkret udspil til ændringer. 
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8. Orientering om opdatering af retningslinjer for håndtering 
af eksamenssnyd 

Studienævnet tog sagsfremstillingen til efterretning. Studienævnet bemær-
kede, at sagsbehandlingstiden for sager om snyd er uhensigtsmæssig lang 
på nuværende tidspunkt. De studerende har en svag retsstilling, når sags-
behandlingstiden er så lang. MS og PBM tager det med til næste møde i 
Uddannelsesforum. 

9. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

1) Møde i Aftagerpanel for Politik og Økonomi, 24. august 2022 
Aftagerpanelet er stadig begejstrede for uddannelsen. 
På mødet blev der rejst et spørgsmål om, hvor meget frafald der er 
senere på uddannelsen. PBM oplyste, at der er enkelte, der falder 
fra senere, men det er mest på 1. år. Frafaldet opgøres i oktober må-
ned, så man kan endnu ikke se frafaldet på 2. år for årgang 2020.  
 

2) 5-års evaluering af Bacheloruddannelsen i politik og økonomi  
Punktet burde nok have været et selvstændigt punkt på dagsorde-
nen. PBM har på baggrund af en stor mængde statistisk materiale 
skrevet en selvevalueringsrapport, som er fremlagt for aftagerpane-
let på mødet den 24. august 2022. Rapporten er sendt i høring hos 
censorkorps, og skal også fremlægges for studienævnet. 
Indikatorerne ser generelt gode ud. Den eneste indikator der ikke 
scorer grønt, er førsteårsfrafaldet. Antallet af pladser er sat ned fra 
60 til 50 for at matche udbud og efterspørgsel. Adgangskvotient er 
ved årets optag 8,7. Der er en tendens til at studerende med høje ka-
rakterer søger studier med høje karakterer. Om 2-3 år skal tiltaget 
evalueres, og forhåbentlig kan vi øge optaget igen. Derudover fort-
sætter vi med mentorsamtaler, gruppesamtaler, og det nye tiltag 
med vejledning ved manglende aflevering af opgaver på 1. semester. 
Der blev spurgt ind til, om der er studerende nok fremadrettet, når 
man også betragter faldende årgange. PBM svarede, at antallet af 
optagne studerende svarer nogenlunde til de tidligere årgange, så 
umiddelbart ser det fornuftigt ud. 
 
PBM har i rapporten indført nogle reformovervejelser. Da han 
skulle lave spørgsmål til AoL-delen af processen, bemærkede han, at 
han ikke kunne stille tværfaglige spørgsmål, da bachelorprojekterne 
ikke er tværfaglige. PBM vil gerne diskutere formen på bachelorpro-
jektet med de studerende. Et andet reformforslag kunne være en af-
klaring af, om der er behov for flere egentlige Politik og Økonomi-
fag. Der er forskel på hvordan de studerende vurderer fagene på de 
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”rene” linjer, og der er i enkelte fag også forskel på, hvordan de kla-
rer sig. På mødet i aftagerpanelet, blev det foreslået, at det kan være 
fordi, de studerende bliver evalueret sammen med studerende som 
er ”specialister”. PBM har set enkelte fag, hvor de PolØk-studerende 
får lavere karakterer. RMV oplyste, at han oplever, at der er forskel 
på PolØk og Oecon i Mikroøkonomi på 2. semester. PBM vil gerne 
diskutere lidt mere åbent, hvor der kan ændres noget i uddannel-
sen.  
 
Med hensyn til førsteårsfrafaldet, så tyder det på, at de studerende 
går til andre uddannelser på BSS, når de falder fra. MS oplyste, at 
han har talt med Charlotte Christiansen, som er strategisk projekt-
leder på Fastholdelse og Internationalisering ved dekanatet. Hun 
har oplyst, at 78 % af de frafaldne studerende på Bacheloruddannel-
sen i Økonomi har dumpet matematik. Det blev foreslået, at man 
måske kan fastholde flere, hvis de kommer igennem de første eksa-
mener og består. Vi skal bare passe på, at vi ikke flytter frafaldet til 
et senere tidspunkt i uddannelsen. Studerende med højere karakte-
rer fra begyndelsen har bedre forudsætninger for at klare sig i mate-
matik.  
Den sociale og faglige trivsel er høj på uddannelsen. 

 
PBM oplyste, at der er startet 48 nye studerende på Bacheloruddannelsen i 
politik og økonomi.  
 
MS oplyste, at der er et faldende optag på Oecon. Tallet er ikke faldet siden 
sidste år, men der er stadig ledige pladser. Der er startet 138 nye stude-
rende i, og der er 150 pladser. Optaget ser godt ud på kandidatuddannel-
sen. Der kommer en del studerende udefra.  
 

10. Eventuelt 
Der blev spurgt ind til proceduren for dispensationer i forbindelse med af-
melding af fag. Proceduren er helt særlig for Økonomi og Erhvervsøko-
nomi. Øvrige studerende ved BSS har ikke samme mulighed. Sagsbehand-
lerne gennemgik proceduren og præciserede, at afmelding af fag er faktisk 
forvaltningsvirksomhed. Det er administrationen der har beslutningskom-
petencen i sagerne. Processen er, at den studerende skal søge en dispensa-
tion. Dispensationen skal indeholde en indstilling fra studielederen, hvori 
der skal redegøres for, at den studerende ikke har de faglige forudsætnin-
ger, der skal til for at gennemføre det valgte fag. Der har foreløbigt kun væ-
ret én sag og den studerende har fået lov til at skifte fag. 
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Der blev spurgt ind til, hvornår der skal behandles fagklynger næste gang. 
Fagklyngerne for F23 er fastlagt. Fagklyngerne for E23 vil blive behandlet 
sammen med indhentelse af de såkaldte ”stamoplysninger” til E23. De vil 
blive indhentet og skal godkendes i løbet af oktober og november her i 
2022. 
 
Der blev spurgt ind til de overvejelser der har været om IMSQE-uddannel-
sen. MS svarede, at der ikke vil blive ændret på uddannelsen, men der på-
går overvejelser om, hvordan vi kan få flere studerende til at tage 6000-
fag.  

11. Næste møde 
Torsdag den 15. september 2022, kl. 9.30-12.00 
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