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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

  Dagsorden er godkendt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag referat) 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Referat fra møde den 20. september 2021 er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 
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3. Orientering 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

  Der er endnu ikke valgt observatører fra 1. semester til studienævnet, men det forventes snarest. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

4.Godkendelse af studieordningsændringer 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Henriette Flindt Bjerg deltager i dette punkt. 

Studieordningerne for bachelor og kandidatuddannelserne i Økonom er blevet revideret og rundsendt til 
studienævnet til kommentering. Der er nu indsat en formulering omkring digitalisering i de kursusbeskrivelser, 
hvor det giver mening. Formuleringen er ikke indsat i beskrivelser, hvor det ikke giver mening at tilføje det i 
forhold til indhold og læringsmål. 

Der var kommentarer til følgende kursusbeskrivelser og det vil blive indskrevet inden afsendelse til 
godkendelse: 
 
Mikroøkonomi I: Eksamensform ændret fra "Mundtlig” til ”Skriftlig”. Ansvarlig: Jørgen Stamhus. 

 
Makroøkonomisk projekt: Eksamensform ændret fra ”Mundtlig” til ”Mundtlig pba. projekt” og fra et    
kursusmodul til et projektmodul. Ansvarlig: Finn Olesen. 

 
Økonometri I: Eksamensformen ændres fra ”Mundtlig” til ”Mundtlig pba. projekt”. Ændringen betyder, at det 
afleverede materiale indgår i bedømmelsen. Ansvarlig: Hamid. 

 
Makroøkonomi III: Indsætning af forudsætningen: ” Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den 
studerende har afleveret et skriftlig produkt.” Ansvarlig: Mikael. 

 
Finansielle markeder: Forudsætningen om deltagelse i modulet: ”Finansiering” er fjernet. Ansvarlig: Lasse. 

 
Statistik: Ændringer af mindre fejl i modulteksten. 
 
Empirisk projekt: Ligeledes rette til projektmodul og eksamen til mundtlig pba. projekt. Ansvarlig: Hamid. 

For at give de studerende en større valgfrihed, er der nu valgfag på hhv. 5 (kursus) og 10 ECTS (projekt). 
Denne opbygning giver en bedre og større flexibilitet for den enkelte studerende. 

Studienævnet bakker op om ovennævnte ændringer, og studieordningerne er klar til at blive videresendt til 
endelig godkendelse. 

I foråret 2022 vil studieordningen for Bacheloruddannelsen blive gennemgået, for at få en ensrettet 
opbygning. Hvis man har nogle ændringer til kursusbeskrivelserne, vil det blive inkluderet ved denne revision. 

 

https://moduler.aau.dk/course/preview/61248/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/60768/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/60822/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/60803/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/61255/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/60821/da-DK
https://moduler.aau.dk/course/preview/60824/da-DK
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

HFB og MOM 

5. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

 
  Mathias: Omkring møde med ledelsen, skal de studerende tage initiativ til at få aftalt møde.  
 
  PR: Det er vigtigt ved promovering, at Økonomi fremstår som en selvstændig uddannelse, og ikke en 
  del af HA. Reklamevideoer for uddannelsen skal laves af OECON-studerende. 
 
   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

 
 


