
1 

 

 

 

 

Referat af møde i  

Studienævnet for Økonomi  

Mandag den 23. maj 2022  

 

Deltagere:  

 

Mogens Ove Madsen, Mikael Randrup Byrialsen, Sanne Petersen, Heidi Øster Andersen, Emma Pedersen, 

Anders Ulrik Thysted, Signe Bredsgaard Byrith, Henriette Flindt Bjerg, Tine Nørgaard, Natalia Brask Larsen 

Franta, Lone Sønderby-Egebak (referent) 

 

 
Afbud/Ikke mødt:  
Finn Olesen, Mikkel Christian Rosengreen, Mikkel Bøcker Jakobsen, Jakob Slott Kristiansen, Jens Fjordbak 
Reuss Iversen, Kristine Ravn Sørensen, Nicoline Melgaard Pasfall 

 

 
 
Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: Dagsorden blev godkendt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referat fra møde den 21. april 2022 er godkendt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) – de tages op i orienteringspunktet 

2. Orientering  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Studienævnsformanden orienterede om: 

a) Sanne stopper på uddannelsen efter sommer. Emma Malund fortsætter som RUS-koordinator. De 
har næsten styr på det hele. Der er ansat tutorer og kemien er super god i gruppen. 
På studienævnsmødet i august vurderes om Emma har brug for ekstra hjælp. 

b) Videoerne fra Pentin/Burmester er ikke færdige – der mangler figuranter. Kommunikationholdet her 
på AAUBS står for resten på de sociale medier. 

c)  Juni-juli er Mogens i Cambridge, men er på mail.  
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d) De studerende rejste spørgsmål til Videregående finansiering 24 timers eksamen. Regnede med 9 
timer, men sad 20 timer. Meget hård opgave og flere blev ikke færdige. Hvad kan vi forvente til den 
næste?? Suveræn underviser. 

e) Natalia Brask Larsen Franta er blevet ansat som decentral studievejleder på oecon. Det betyder, at 
Kristine Ravn stopper til sommer efter 4 års indsats. Studienævnet takkede hende for indsatsen og 
kvitterede i øvrigt med en gave. 

 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline 

MOM og TN følger op på, hvad der fremover forstås ved en 24-timers eksamen. 

 

3. Fortsat behandling af revision af Bachelor-studieordning – primært omkring ændring af 5. semester 

Bilag 1: Notat med forslag 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

MOM indledte med et oplæg med følgende indhold: 

5. semester ændres med henblik på at give økonometri mere tyngde. Dette betyder, at mikroøkonomi 
ændres til valgfag. Dette vil betyde, at semestret kan have følgende udseende: 

- Økonometri 10 ECTS 

- Økonomisk metodologi 5 ECTS 

- Empirisk projekt 10 ECTS 

- Valgfag 5 ECTS og er et valg mellem innovationsøkonomi eller adfærdsøkonomi 

 

Matematikkurserne genvurderes og ændres fra Matematik I og II til Matematik for økonomer I og II med 
deraf følgende konsekvensrettelser 

 

Statistik på 3. semester ændres til Statistik for økonomer eller Statistik med økonomiske implikationer med 
deraf følgende konsekvensrettelser. 

Studienævnet opfordrer til at disse forslag drøftes i kredsen af studerende og lærere. Der kan være andre 
forslag, som kan være interessante. 

MOM regner stadig med administrativ inddeling i grupperne på det kommende 1. semester - dog med 
mulighed for ændring efter et stykke tid. 

Studienævnet gør opmærksom på, at forslag kan sendes til studienævnet og tages med til senere 
studienævnsmøde. Den endelige afleveringsfrist er den 15. oktober. 

 

 Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM har ansvaret for det videre forløb. 

4. Fortsat behandling af punktet vedrørende studiemiljø 
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Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Tilbagemeldinger fra ØF og evt. iværksættelse af initiativer fra studienævnet. 
Det blev diskuteret til mødet med ØF. Holdningen er at alle synes arrangementer er godt, men ingen har rigtig 
lyst til at være med til at arrangere. 

De studerende foreslår at der måske kan laves en fredag café, kaffevogn, krea eller lign. i efteråret. Ønske 
om at det meldes ud i god tid, så man kan få det i kalenderen. Mogens fortæller at der er flere corona-
midler.De studerende foreslår også, at vi holder et møde mellem studienævnet og ØF i august. Det var der 
opslutning til. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM indkalder til mødet. 

5. Censor-rapport 
 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

 

Karaktererne stiger og det tilskrives de seneste revisioner af studieordning. Godt vi fastholdt vores PBL-
tilgang. Den nye bachelor-studieordning vurderes af de studerende som god.  

Der var stemning for et møde med censorforkvinden i efteråret. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM undersøger om det er muligt med et møde. 

6. Godkendelse af kursusrum på Moodle for efteråret 2022 

Bilag 1: Mail med links til moodlerum 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Det skal være godkendt senest 15. august 2022. Sendes i skriftlig høring. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

7. Eventuelt 
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Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling 

 

 

 
 
 
 


