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Referat fra studienævnsmøde fredag den 29. januar 2021 
 

Til stede: Mogens Ove Madsen (MOM), Simon Najbjerg Poulsen (SNP), Anne Sofie Bundgaard Kristensen (ASBK), 
Mathias Blak Frost (MBF), Nikoline Sofie Noohra Roos (NSNR), Mikkel Bøcker Jakobsen (MBJ), Victoria Alexandra 
Hansen (VAH), Mikkel Christian Rosengreen (MCR), Anders Ulrik Thysted (AUT), Kristine Ravn Sørensen (KRS), 
Sanne Petersen (SP), Heidi Øster Andersen (HØA), Emma Pedersen (EP), Tine Nørgaard (TN) 

 

Afbud/Ikke mødt:  

Finn Olesen, Kevin Huynh Breindahl, Caroline Hald, Jens Fjordbak Reuss Iversen, Mathias Haahr Flinta, Signe 
Bredsgaard Byrith, Niklas Habermann Andresen, Jakob Slott Kristiansen 

 

Velkommen til første studienævnsmøde i 2021. 

DAGSORDEN: REFERAT: 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Valg af næstformand 
 Mathias Blak Frost blev valgt som næstformand 

God idé med et samarbejde mellem de to valgte studienævnsmedlemmer MBF 
og SP, da der er en del opgaver, der skal løses. 

3. Orientering   
- Covid-situationen 

 
KRS: 
Åbent Hus den 5. marts 2021 afholdes digitalt. Der skal laves en video på ca. 15 
min. som præsenterer uddannelsen. Hvad har I været i tvivl om, inden i valgte 
uddannelse. KRS vil gerne have input til denne film. Filmen skal være færdig 
den 10. februar. 

Input til filmen: 

Fremhæve det sociale omkring uddannelsen, og at det er vigtigt at involvere sig i 
uddannelsen.  

Tydeliggøre matematikken på en positiv måde - afdramatisere 

NSNR: 
Har afholdt møde med Mette Vinther Larsen omkring taskforce med fokus på 
psykiske studiemiljø.  

MOM:  
Orienterede om den aktuelle covic-situation. Der ændres løbende i 
restriktionerne og det er usikkert, hvor lang tid skal vi fortsætte med denne 
tilstand. Det bliver nok ikke før maj, vi kan vende tilbage. 

Gruppedannelse. Det er meldt ud, at man højst må være 5 i en gruppe, MOM 
har forsøgt at argumentere i mod dette. Iflg. ham kan man være op til 6 i en 
gruppen. Hvis 6 i gruppen, skal alt foregå virtuelt. 
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Sociale events. Instituttet overvejer at lave en Advisory Board, hvor man kan 
trække på SN-medlemmer m.m. 

Markedsføring. Nyt markedsføringsfirma er nu Brand Heroes. Der sker dog ikke 
noget. Normalt starter vi markedsføring af uddannelserne i november, men der 
er endnu ikke sket noget.  

Studienævnsrapporten. Er nu drøftet med prodekan, og der er ros til 
rapporten. Godt møde er afholdt vedr. rapporten. Hvorfor det store frafald – 
covid og matematik. Gør vi for lidt i forhold til PBL? Hvordan kobler vi PBL ind i 
ex. Projektarbejde. Behov for redskaber til at få integreret PBL i uddannelsen.  

Bilag vedr. PBL, økonomisk metodologi og videnskabsteoriens betydning er 
vedhæftet. 

Optag: 
Det er besluttet, at have et max. optag på 70 studerende til sommer, og optag 
stopper til sommerferien.  

Internationalisering: 
Der er aftalt møde med Internationalt Kontor i næste måned omkring 
internationalisering. 

Matematik: 
Institut for Matematiske Fag har stået for undervisning i Matematik. Det vil 
formodentlig fremgå af de kommende evalueringer, at undervisningen i 
Matematik ikke er optimal. Der er delte meninger om, hvordan kurset skal køre. 
Det er meget vigtigt, at det er anvendeligt matematik, der undervises i. 

Semesterintro. 
Ved de kommende semester introer, vil der blive lavet nogle spørgsmål, som 
skal bruges i en kvalitativ undersøgelse om, hvad man har oplevet på det netop 
afsluttede semester. 
Der vil ligeledes ved semesterintro komme information omkring 
kandidatuddannelsen. 
Der vil også komme information omkring praktikforløb. 

4. Godkendelse af forårets 
kurser 

 
Fagbeskrivelser for foråret 2021 har været rundsendt, og blev drøftet på mødet. 

2. sem. projektarbejde med videnskabsteori.  
Praktiske eksempler kan med fordel nævnes. Der vil blive lagt vægt på 
øvelsesopgaver. Gøre det mere anvendelsesorienteret. 

International økonomi. Forespørgsel på, om der er der reduceret i indhold i 
forhold til sidste år.  

MOM tager en snak med underviser, for at høre om der er foretaget en justering 
i forhold til 5 ECTS. Arbejdsbyrden har tidligere være stor. MOM skriver tilbage 
til studieænvnet om udfaldet.  

MOM sørger for at få færdiggjort de sidste fagbeskrivelser.  

Herefter blev fagbeskrivelserne godkendt, og vil blive lagt ud på Moodle. 
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5. Eventuelt Får det betydning for os, at HUM og SAMF sammenlægges? 

MOM kunne oplyse, at der har været protester fra de akademiske råd på de to 
fakulteter. Institutlederen på AAUBS har sagt, at sammenlægningen ikke får 
nogen betydning i forhold til os.  

Er der mulighed for udvidelse af studienævn, når vi bliver flere studerende. 
Forslag om 3 valgte studerende og 3 valgte VIP’ere. Hvad er spillereglerne? 

MOM går videre med forespørgslen. En udvidelse betyder, at man får et større 
forum at diskutere tingene i.  

En studerende i SN har hørt om kritik af statistik eksamen og spørgetime. Det 
gælder dog ikke alle studerende.  

MOM har haft kontakt til underviser omkring eksamen. Og det skulle betyde at 
det kom til at køre OK. 

De studerende skal gøre opmærksom på problemerne i den kvalitative 
evaluering. 

Møde afsluttet kl. 14:00 

 
Referent: MOM/VJP 
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