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Referat fra studienævnsmøde onsdag den 26. august 2021 
  

Til stede:  

Mogens Ove Madsen (MOM), Finn Olesen (FO), Mathias Blak Frost (MBF), Signe Bredsgaard Byrith (SBB), Ander Ulrik 
Thysted (AUT), Mikkel Christian Rosengreen (MCR), Tine Nørgaard (TN) 

 

Afbud/Ikke mødt:  

Sanne Petersen, Victoria Alexandra Hansen, Anne Sofie Bundgaard Kristensen, Nikoline Sofie Noohra Roos, Mikkel 
Bøcker Jakobsen,  Jens Fjordbak Reuss Iversen, Niklas Habermann Andresen, Kristine Ravn Sørensen, Jakob Slott 
Kristiansen, Heidi Øster Andersen, Emma Pedersen 

 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Referat fra sidste møde 
 Referat fra møde den 7. april 2021 er godkendt og ligger på hjemmesiden 

3. Orientering  
 Der er tiltrådt 2 nye studieledere; Jens Holmgren og Louise Brøns Kringelum. 

MOM har mødtes med dem og de er begge positive og imødekommende. 

Der er tidligere fremsat ønske om at udvide antallet af valgte medlemmer til 
studienævnet, og dette er der opbakning til. MOM undersøger de formelle tiltag i 
forhold det dette, og punktet tages op på næste møde. Der er ønske om at 
udvide med 1 VIP og 1 Stud. 

Der skal snarest aftales en dato for afholdelse af møde i aftagerpanelet. MOM vil 
forsøge at lægge det om ca. 1½ måned og i tidsrummmet mellem kl. 16 og 18. 

Der er flere forskellige evalueringer, som kører i forhold til et årshjul. Disse 
evalueringer er nødvendige, specielt for at få input omkring de enkelte kurser. 

4. Studieordningsændringer 
 Det er blevet besluttet, at digitale kompetencer skal indskrives i alle 

studieordninger.  

Hvilke digitale kompetencer skal man have på de enkelte kurser, må være op til 
den enkelte kursusholder. 

Beskrivelsen af de digitale kompetencer bør holdes i generelle termer, så vi ikke 
bliver låst for fast. 

MOM igangsætter en procedure, hvor den enkelte kursusansvarlige kigger på 
eget kursus og indsætter de digitale kompetencer. Sendes til Henriette Bjerg i 
oktober. 

Opbakning fra studienævnet til denne fremgangsmåde. 

https://www.business.aau.dk/about-us/quality-assurance/employer-panels/economics/
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5. SDS på HA/Cand.Merc. På Erhvervsøkonomi arbejdes der på at lave en specialisering indenfor SDS.  

Vi fastholder dog som udgangspunkt, at SDS kan følges på vores 9. sem. 
kandidatuddannelse. 

6. Godkendelse af 
fagbeskrivelser 

Fagbeskrivelserne for efteråret 2021 blev godkendt, dog med nedenstående 
kommentarer. 

Økonometri II (5 ECTS). Er der tjekket op på indhold i forhold til antal ECTS? 
MOM mener, at det passer sammen. Forventningsafstemning i forhold til kurset. 
MOM undersøger om der er det korrekte antal kursusgange. 

Dansk økonomi i Europa. Indarbejde *R* - evt. bruge en studentermedhjælp, 
da det kan være tidskrævende at lære de studerende det. *R* er vigtig, men der 
var ikke tid til at sætte sig ind i det, og derfor blev Excel brugt i stedet. Intro til 
*R*, og efterfølgende evalueres forløbet, så man kan justere. MOM går videre til 
kursusholder. 

Matematik. Eksamen er digital og skal holdes på uni. Vil der være mulighed for 
at lave word-fil og så efterfølgende aflevere dette? Kan det gøres i word eller 
skal man lave det i hånden? Er 2 timer nok til denne form for prøve? Vi 
undersøger mulighederne. Beskrivelse af eksamen tilpasses. Præcisere hvordan 
man må gøre det. Snak med underviseren om formen. 
Husk at studieordning skal ændres, hvis der ændres i eksamensform. 

7. Eventuelt MBF. Hvis der bliver givet tilladelse til at udvide antallet af valgte medlemmer i 
studienævnet, vil nye medlemmer først indgå i studienævnet efter et kommende 
valg. Det betyder, at der er lidt travlt i forhold til at få tingene afklaret inden valget 
i november/december 2021. 

MCR. Forespørgsel om Student Advisory Board kører videre efter at 
studieledelsen er skiftet ud. Dette undersøger MOM. Vigtigt at det kommer op at 
køre igen.  

TN: Hvad er jeres holdning til hjemmeprøver? Her er der holdninger både for og 
imod. Mundtlige prøver SKAL foregå på universitetet. 

PR. De studerende i studienævnet vil tage kontakt til den nye studieledelse for at 
få en snak om PR for uddannelsen. 

 
Referent: MOM/VJP 
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