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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 15. september 2022, kl. 9.30-12.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K102 
 

Referat 
Møde nr. 8 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 31. august 2022 
 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er ikke nogen sager til mødet 
Bilag 2.1 Færdigbehandlede sager om dispensation - august 2022 
 

3. Drøftelse af beskrivelser af skriftlige opgaver på uddannelserne un-
der Studienævn for Økonomi 
Bilag 3 – Sagsfremstilling vedrørende revision af beskrivelserne af 
skriftlige opgaver for uddannelser under Studienævn for Økonomi 
Bilag 3.1 Kursusbeskrivelse Master's Thesis F23 revision udkast 
Bilag 3.2 Retningslinjer for skriftlige opgaver_oecon_udkast 
Bilag 3.3 Master's Thesis Oecon E22 
Bilag 3.4 IMSQE Master's Thesis E22 
Bilag 3.5 Speciale PolØk E22 
 

4. Godkendelse af kursusbeskrivelser 
Bilag 4 Oversigt over kursusbeskrivelser for F23 til godkendelse 

1) Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Bilag 4.1 Kursusbeskrivelser til Bacheloruddannelsen i poli-
tik og økonomi – fremsendt på mail som zip-fil 

2) Bacheloruddannelsen i økonomi 
Bilag 4.2 Kursusbeskrivelser til Bacheloruddannelsen i øko-
nomi – fremsendt på mail som zip-fil 

3) Kandidatuddannelsen i økonomi 
Bilag 4.3 Kursusbeskrivelser til Kandidatuddannelsen i øko-
nomi – fremsendt på mail som zip-fil 
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5. Generel information v/studienævnsformanden eller studielederne 
Bilag 5.1 Referat af møde i Aftagerpanel for Politik og Økonomi 
 
Møde i Aftagerpanel for Økonomi fredag den 28. oktober 2022 
 

6. Eventuelt 
 

7. Næste møde 
Torsdag den 13. oktober 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: 
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) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og topics), Insti-
tut for Økonomi (SN) 
Merete Lund Tranberg, Uddannelsesrådgiver, BSS Studier (MLT) – Refe-
rent 
 
Fraværende: 
Ph.d., Lektor Mette Trier Damgaard, Institut for Økonomi (MTD) 
Studerende Cecilie Bech Mortensen (CBM) 
Sandra Hvilsted Pedersen, Studentersagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Cecilie Ulfkjær, Studentersagsbehandler, BSS Studier (CU) 
Julie Drejer Kornum, Studie- og trivselsvejleder, BSS Studier (JDK) 
Næstformand Katja Vittrup Carlsen (KVC) 
Marcus Ernø-Heising (MEH) 
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Referat 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Referat af møde den 31. august 2022 blev 
godkendt. 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der var ikke nogen sager til mødet 
 

3. Drøftelse af beskrivelser af skriftlige opgaver på uddannel-
serne under Studienævn for Økonomi 

Studienævnet er i sagsfremstillingen blevet bedt om at: 
 

1. Drøfte beskrivelsen af formalia på henholdsvis studieportal, i et do-
kument vedrørende skriftlige opgaver, i kursusbeskrivelserne og 
evt. i studieordningerne. 
Studienævnet ønsker en beskrivelse vedrørende retningslinjer for 
skriftlige opgaver. Den ønskes dog indarbejdet i teksten på studie-
portalen, så alle har mulighed for at læse den.  
PBM spurgte ind til om en opgave ikke skal afvises, hvis den ikke 
overholder omfangskravet. Det har ikke været praksis for økonomi-
fag. Der har praksis i stedet været, at det kun er det maksimale antal 
anslag, der bedømmes. MLT undersøger hvor vidt der er mulighed 
for at anvende forskellige muligheder.  
Studienævnet har et ønske om at tydeliggøre, at det anses som pla-
giat, hvis de studerende samarbejder og anvender enslydende koder 
i programmeringsfag. 
 

2. Tage stilling til, om udkastet til kursusbeskrivelsen for specialet på 
Kandidatuddannelsen i Økonomi kan godkendes og om revisionen 
skal udbredes til kursusbeskrivelsen for speciale på IMSQE og Poli-
tik og Økonomi. 
Studienævnet fandt, at den foreslåede revision var for omfattende 
på nuværende tidspunkt, og ønsker en mindre omfattende revision 
til dette fagudbud. Herefter kan der laves en større revision sam-
men med revisionen af beskrivelsen af skriftlige opgaver generelt. 
Der ønskes umiddelbart ikke en tilsvarende omfattende revidering 
af kursusbeskrivelsen for specialet for Politik og Økonomi, da det 
ønskes at bibeholde kursuskataloget som det sted, hvor størstedelen 
af informationerne er samlet. Det hjælper vejlederne, når de skal 
vejlede de studerende. 
Afsnittet om feedback og evaluering bør tilrettes, så der ikke står 
noget om evaluering i undervisningen. 
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Studienævnet ønsker, at afsnittet om at skrive speciale i grupper 
omskrives, så udgangspunktet er, at specialeskrivning i grupper fo-
regår i grupper med 2 studerende. Hvis der kommer en ansøgning 
om at flere end to gerne vil skrive sammen, så behandler vi den hen 
ad vejen, men det er ikke så typisk. 
Med hensyn til afsnittet om, hvorledes der skal eller kan være en 
plan for vejledning, så skal der laves en plan for vejledning på speci-
aler ved PolØk, da der er to vejledere. På Oecon. er det alene en an-
befaling til de studerende og vejlederen at anvende en vejlednings-
plan til forventningsafstemning.  
 
Den store revidering af kursusbeskrivelserne for specialer udskydes 
til kursusudbuddet i E23. Der vil i administrationen blive nedsat en 
arbejdsgruppe, som ser på det. Kursusbeskrivelser med mindre æn-
dringer end i bilagene til dagens møde, vil blive fremsendt til skrift-
lig høring. 

 

4. Godkendelse af kursusbeskrivelser 
 
Bacheloruddannelsen i Økonomi 
3015: Videnskabelige metoder (Scientific Methods) – revideret fag 
Underviser har ikke indsendt kursusbeskrivelse, så kursusbeskrivelsen kan 
ikke godkendes. 
 
3611: Programming in Quantitative Economics 
MBJ undersøger med underviserne, om der skal tilføjes noget, som beskri-
ver mere konkret, at de studerende plagierer, hvis de arbejder sammen og 
deler kodedelen ved eksamen. Desuden taler MBJ med underviserne om, 
at økonometridelen fylder lidt rigeligt i undervisningen i forhold til kursus-
beskrivelsen. 
 
Bachelorprojekt 
I kursusbeskrivelsen stilles der krav til revidering af problemformulering, 
når de studerende tilmelder sig eksamen i 2. og 3. forsøg. På studieporta-
len er det oplyst, at de studerende kan ændre problemformuleringen, men 
ikke at de skal. Studienævnet ønsker ikke, at de studerende skal ændre 
problemformuleringen, så kursusbeskrivelsen rettes til med den tilsva-
rende kan-formulering.  
 
Følgende kursusbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 

- 2401: Mikroøkonomi (Microeconomics) 
- 2415: Driftsøkonomi (Managerial Economics) – ENG 
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- 2432: Spilteori & int. handel (Game Theory and International 
Trade) – ENG 

- 2525: Anvendt økonomi (Applied Economics) 
- 2605: Statistik (Statistics) 
- 2648: Økonometri (Econometrics) 
- 3102: Logistics and Optimisation – ENG 

 
Bacheloruddannelsen i politik og økonomi 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 

- Metode og Videnskabsteori 
- Offentlig ledelse 
- Bachelorprojekt 

 
Kandidatuddannelsen i økonomi 
Følgende kursusbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 

- 4118: Business Data Analysis 
- 4347: Derivatives (samlæses med CM FIN) 
- 4427: Economics of Regulation and Competition Policy 
- 4542: Monetary Economics 
- 4562: Housing Economics and Policy – nyt fag 
- 5318: Economics of Financial Reporting 

o Nyt fag baseret på et tidligere udbudt fag ”5317: Advanced Fi-
nancial Reporting 

- 5361: Macro Finance 
- 5362: Empirical Asset Pricing 
- 5363: Empirical Asset Pricing (P) 
- 5401: Empirical Human Resource Management 
- 5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) 
- 5425: Applied Public Policy (P) 
- 5527: The Economics of Pension and Demographics 
- 5620: Economic Forecasting (P) 
- 6327: Advanced Financial Econometrics 
- 6450: Advanced Microeconomic Theory 
- 6652: Advanced Econometrics 
- 6653: Advanced Microeconometrics – nyt fag 

 
6454: Behavioural Consumer Theory 

- Afventer, da andre undervisere har måttet overtage faget (status 
9/9-22). Bliver til decision theory. 
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Under punktet drøftede studienævnet mere generelt om P-fag. På nuvæ-
rende tidspunkt er der ikke ens retningslinjer for alle P-fag. I nogle af fa-
gene skal man revidere sit projekt til reeksamen og i andre skal man ikke. 
Desuden fremgår det ikke klart, om de studerende kan forvente, at få yder-
ligere vejledning i reeksamensperioden eller ej. Det er heller ens i forhold 
til om man SKAL bruge den samme opgave eller om man MÅ bruge den 
samme opgave til reeksamen. Studienævnet besluttede, at de studerende 
ikke kan forvente vejledning i reeksamensperioden. MS vil følge op med de 
enkelte undervisere på, om der skal laves fælles retningslinjer med hensyn 
til de øvrige spørgsmål, eller om det er mere hensigtsmæssigt at der fortsat 
er forskelle P-fagene.  
 
Topics, Project-based Internships og Specialer 
Kursusbeskrivelserne for specialer blev drøftet under punkt 3, hvor det 
blev besluttet, at der vil blive lavet et nyt udkast med færre ændringer, som 
vil blive sendt i skriftlig høring i studienævnet. 
 
Kursusbeskrivelserne for Project-based Internships blev behandlet på 
møde i studienævnet den 14. juni 2022. 
 
Der er ikke umiddelbart ændringer til topics for F2023, så udbuddet vil 
blive baseret på udbuddet for E2022. 
 
Processen for Topics og kursusbeskrivelserne herfor vil blive revideret i 
E22 til fagudbuddet i E23. 
 

5. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

Referatet af mødet i Aftagerpanel for Politik og Økonomi er fremsendt til 
studienævnet som bilag til orientering. 
 
PBM oplyste, at der er 5-års evaluering på Politik og Økonomi mandag den 
26. september 2022. Han har ligeledes planer om et større møde med PØF 
om en større uddannelsesevaluering. 
 
MS oplyste, at der var dimission i lørdags, og at det forløb rigtig godt. Han 
vil gerne have nogle billeder. RTLD vil hjælpe med at fremskaffe billeder. 
 
MS oplyste, at han har bedt om en opgørelse over, hvor mange meritter vi 
godkender. Det ser ud som om, at der godkendes mange fag. MS vil ind-
kalde til et møde med de faglige koordinatorer, som laver meritvurderin-
gerne i forhold til, om der kan lægges en linje. MS har selv overtaget vurde-
ringerne omkring driftsøkonomi. Der kommer ikke så mange ansøgninger 
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indenfor området mere. De driftsøkonomiske fag godkendes, hvis der er 
noget kvantitativt i dem. MBJ bemærkede, at det måske er tid til at kigge 
aftalerne med de udenlandske universiteter igennem og se, om der skal re-
videres noget. 
 
Der er fastsat tidspunkt for møde i Aftagerpanel for Økonomi til fredag 
den 28. oktober 2022. Alle medlemmer af studienævnet er velkomne. Hvis 
nogen har punkter til mødet, er de velkomne til at sende dem til MS eller 
MLT. PBM oplyste, at faget Offentlig politik og økonomi blev gennemgået 
på møde i Aftagerpanel for Politik og Økonomi. Det var konstruktivt at få 
aftagernes bemærkninger til faget. MS oplyste, at han vil prøve det samme 
med faget Anvendt økonomi. 
 

6. Eventuelt 
Det blev oplyst, at der er studerende, som stadig tilmelder sig overlap-
pende fag. De er ikke opmærksomme på, at de skal tjekke klynger. MLT vil 
se på om beskrivelsen på studieportalen kan forbedres. SN vil se, om der 
kan tilføjes noget i den information, der sendes ud til de studerende, når 
tilmeldingen åbnes.  
 

7. Næste møde 
Torsdag den 13. oktober 2022, kl. 9.30-12.00 
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