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Ordinært møde i Studienævn for Økonomi 
Dato: 25. oktober 2022, kl. 13.30-16.00 
Sted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, bygn. 2630/K101 
 

Referat 
Møde nr. 9 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 15. september 2022 

2. Evt. dispensationer og merit 
Lukket punkt – der er en sag til mødet 
Bilag 2.1 Færdigbehandlede sager om dispensation - septem-
ber 2022 

3. Delegationsskrivelsen 
Bilag 3.1 Sagsfremstilling til delegationsskrivelse fra Uddan-
nelsesforum 
Bilag 3.2 2022 Delegationsskrivelse 

4. Eksamensforudsætninger 
Bilag 4.1 Sagsfremstilling til studienævn – Eksamensforud-
sætninger 
Bilag 4.2 Notat - Eksempler på eksamensforudsætninger 

5. Link til revideret side om eksamenssnyd til orientering: 
https://studerende.au.dk/proever/eksamenssnyd  
 

6. Studenter- og dimittendundersøgelse 2021. Rapporter til ori-
entering 
Bilag 6.1 1-2 års-dimittendundersøgelse_2021_Økonomi 
Bilag 6.2 Studenterundersøgelse_2021_Politik og økonomi 
Bilag 6.3 Studenterundersøgelse_2021_Økonomi BA 
Bilag 6.4 Studenterundersøgelse_2021_Økonomi KA 

7. Eksamensformer på bacheloruddannelsen v./studenterrepræ-
sentanterne 

https://studerende.au.dk/proever/eksamenssnyd
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8. Generel information v/studienævnsformanden eller studiele-
derne 
Møde i Aftagerpanel for Økonomi fredag den 28. oktober 2022 
Bilag 8.1 Dagsorden møde i Aftagerpanel for økonomi 2022 
Bilag 8.2 Dimittendanalyse Rambøll 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 
Torsdag den 17. november 2022, kl. 12.30-15.00 – skal det evt. 
flyttes? 
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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:  
Sandra Hvilsted Pedersen, Sagsbehandler, BSS Studier (SHP) 
Cecilie Ulfkjær, Sagsbehandler, 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) 
Studerende Cecilie Bech Mortensen (CBM) 
Sidse Nielsen, Linjeadministrator (Kandidatfag, specialer og topics), Insti-
tut for Økonomi (SN) 
Anna Vang Kryger, Linjeadministrator (Bachelorfag og bachelorprojekter), 
Institut for Økonomi (AVK) 
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Referat 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referat af møde den 15. september 2022 blev godkendt med enkelte kom-
mentarer vedrørende rettelser. Rettelserne vil blive udført inden referatet 
lægges på studieportalen. MS oplyste, at han ikke endnu har fulgt op på 
drøftelsen vedrørende Projektfag.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

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

3. Delegationsskrivelsen 
Sagsbehandlerne oplyste, at delegationsskrivelsen er blevet opdateret med 
nye paragrafhenvisninger som følge af ny eksamensbekendtgørelse. De op-
lyste, at der kan komme yderligere ændringer til delegationsskrivelsen, da 
der er kommet nye regler om barsel. Uddannelsesforum drøfter de nye 
barselsregler på et møde i november. 
 
Der er ikke sket yderligere ændringer i delegationsskrivelsen udover æn-
dring af proceduren og muligheden for afmelding af fag, som studienævnet 
tidligere har drøftet. 
 
MS redegjorde for behandlingen af afmelding af fag i uddannelsesforum. 
Der skal være et argument for, at man kan skifte valgfag. Der har været en 
misforståelse om, hvornår man kan skifte valgfag. 
 
På BSS er det overordnet besluttet, at fag kun kan tilmeldes eller afmeldes 
i tilmeldingsperioden i henhold til § 5 i AU’s prøveregler 
(https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au12). Da 
der på et møde i Uddannelsesforum blev udtrykt bekymring for, at reglen 
også skulle gælde for Økonomi og Erhvervsøkonomi, besluttede dekanatet 
i samråd med studielederne, at der blev indført en særlig mulighed for de 
to studieretninger. Proceduren giver studerende, som er kommet i vanske-
ligheder, fordi de har tilmeldt sig et fag med for høj sværhedsgrad, mulig-
hed for afmelde sig faget. Ifølge en afgørelse fra Uddannelses- og Forsk-
ningsstyrelsen er afmelding af fag faktisk forvaltningsvirksomhed. Det 
medfører, at afmelding af fag ikke betragtes som en retligt bindende afgø-
relse i forvaltningslovens forstand, men alene er en beslutning, som udgør 
en integreret del af den faktiske forvaltningsvirksomhed. Det er derfor 
overladt til administrationen at behandle en ansøgning om afmelding af 

https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/5/56/2010-au12
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fag. Processen er, at den studerende skal søge en dispensation. Dispensati-
onen skal indeholde en indstilling fra studielederen, hvori der skal redegø-
res for, at den studerende ikke har de faglige forudsætninger, der skal til 
for at gennemføre det valgte fag. 
MS understregede, at det er vigtigt, at studerende vælger rigtigt første 
gang. En indstilling til afmelding af fag skal være baseret på en faglig vur-
dering. 
 

4. Eksamensforudsætninger 
I forbindelse med revision af Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 2271 af 
01/12/2021 Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsud-
dannelser), er reglerne for eksamensforudsætninger blevet skærpet. Skær-
pelsen omhandler primært for Studienævn for Økonomi’s vedkommende, 
at det skal beskrives tydeligere, hvordan den studerende kan opfylde eksa-
mensforudsætningen i forbindelse med reeksamen. Revisionen åbner ikke 
op for muligheden for direkte indførelse af obligatoriske opgaver, som de 
har været før i tiden. Der kan stilles krav om, at en opgave skal afleveres 
inden for en given frist, og at opgaven skal overholde nogle bestemte for-
malia, eksempelvis besvarelse af et angivet antal spørgsmål, overholde et 
bestemt sidetal eller omfatte en række emner eller teorier. En studerende, 
der afleverer en indholdsløs opgave eller som ikke opfylder alle formalia, 
vil således ikke have opfyldt eksamensforudsætningen og vil bruge et for-
søg til eksamen. 
 
Studieadministrationen vil påpege, hvis der skal ændres i kursusbeskrivel-
ser på baggrund af de skærpede regler. 
 

5. Link til revideret side om eksamenssnyd 
Til orientering til studienævnet og øvrige interessenter, er siden om eksa-
menssnyd revideret. Linket til siden er: https://studerende.au.dk/proe-
ver/eksamenssnyd. 
 
JDK tilføjede, at der starter en kampagne for hele AU, for at få udbredt 
kendskabet til reglerne om eksamenssnyd. 

6. Studenter- og dimittendundersøgelse 2021.  
Studienævnet har fået tilsendt følgende rapporter til orientering: 

- 1-2 års-dimittendundersøgelse 2021 Økonomi 
- Studenterundersøgelse 2021 Politik og økonomi 
- Studenterundersøgelse 2021 Økonomi BA 
- Studenterundersøgelse 2021 Økonomi KA 

 

https://studerende.au.dk/proever/eksamenssnyd
https://studerende.au.dk/proever/eksamenssnyd
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Det blev bemærket, at den faglige og sociale trivsel ser godt ud. Det er lidt 
tvetydigt, hvad der kan udledes i forhold til overgangen til arbejdsmarke-
det. Umiddelbart er det ikke noget studienævnet går nærmere ind i. 
 
Studienævnet havde ingen yderligere bemærkninger til undersøgelserne. 
 

7. Eksamensformer på bacheloruddannelsen v./studenterre-
præsentanterne 

Studenterrepræsentanterne har på tidligere studienævnsmøder givet ud-
tryk for et ønske om at se på sammensætningen af eksamener på bachelor-
uddannelsen. 
 
Studenterrepræsentanterne har gennemgået eksamensformerne, og de er 
blevet drøftet i Oeconrådet.  
 
De studerende bemærkede, at det ikke er så hensigtsmæssigt at benytte 
FLOWlock eksamen i 1210: Regnskab på 1. semester. Det ville give god me-
ning, at benytte Excel til årsregnskab, men det kan ikke anvendes sammen 
med FLOWlock. 
 
De studerende gav udtryk for, at programmeringsdelen i 3505: Macro 1 
ikke fungerer så godt. 
 
Der var uenighed blandt de studerende i forhold til hvorvidt eksamener i 
matematik skal være skriftlige eller mundtlige. Det samme er gældende 
vedrørende anvendelsen af gennemslagspapir. 
 
Eksamen i 1410: Økonomiske principper kunne godt være mundtlig. 
 
Generelt fandt de studerende ikke grund til at ændre i eksamensformerne 
på bacheloruddannelsen, da fordelingen af mundtlige og skriftlige eksame-
ner fungerer fint, som den er nu.  
 

8. Generel information v/studienævnsformanden eller studie-
lederne 

Der er møde i Aftagerpanel for Økonomi fredag den 28. oktober 2022. MS, 
MBJ, MEH, CBM deltager for studienævnet. Søren Væsel deltager desuden 
som studenterrepræsentant for Oeconrådet. 
 
PBM oplyste, at han har møde med de PolØk-studerende om PolØk-ud-
dannelsens sammensætning den 5. november 2022. 
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MS oplyste, at faget 6551: Advanced Macroeconomics fjernes til fagudbud-
det E23, da der ikke er undervisere til faget. 
 

9. Eventuelt 
JDK oplyste, at der netop er blevet sendt forsinkelsesbreve ud, så de stude-
rende kan nå at tilmelde sig fag inden fagtilmeldingen åbner 1.-5. novem-
ber. Derudover har studievejledningen sendt mails til alle 1. årsstuderende, 
for at gøre opmærksom på, at studievejledningen er der. JDK afventer en 
oversigt fra dekanatet, over hvilke PolØk-studerende, der ikke får afleveret 
de løbende opgaver i matematikfaget på 1. semester. Herefter vil de tilbyde 
de studerende særlig vejledning. 
 
MLT oplyste, at det udkast til en revideret beskrivelse af skriftlige opgaver 
vil blive udarbejdet på BSS Studiers initiativ i en periode, hvor der ikke ar-
bejdes med kursuskatalog. 
 
MLT oplyste, at der ved ændring af studieportalen i forbindelse med oplys-
ning om fagudbud F23 er blevet indsat yderligere tekst om, at de stude-
rende skal orientere sig i klynger og skemaer for at undgå overlappende 
undervisning og eksamener. 
 
MEH oplyste, at der sidste forår var en studerende, som havde læst på Ba-
cheloruddannelsen i politik og økonomi og ikke kunne vælge fag på kandi-
datuddannelsen i foråret, som de øvrige studerende. Retskravet burde be-
tyde, at studerende på Bacheloruddannelsen i politik og økonomi skulle 
kunne vælge fag på kandidatuddannelsen uanset, hvilken specialisering, de 
bliver optaget på. MLT sender en forespørgsel til Optagelse og hører, om 
det er noget generelt.  
 
MEH bemærkede, at der ikke udbydes så mange regnskabsfag på kandi-
datuddannelsen og spurgte ind til, om der kunne samlæses noget mere 
med cand.merc. MS vil undersøge, om der er nogle fag, der er oplagt til 
samlæsning. 

10. Næste møde 
Torsdag den 17. november 2022, kl. 12.30-15.00. MS har oplyst, at han 
ikke kan deltage. Studienævnet blev spurgt om det gav anledning til at 
flytte mødet. Mødetidspunktet blev rykket til 10.00-12.00, men mødet 
fastholdes på samme dag. 
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