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M Ø D E R E F E R A T  12. JUNI 2020 

Forum Studienævnsmøde  

Mødedato 12. juni 2020 kl. 13. - 15.30  

Sted Zoom.  

 

 

 
Deltagere: Jonathan Wenzel Pedersen, Karl Wilhelm Tjensvoll, Mikkel 
Büchler Henriksen, Thomas Markussen, Mette Ejrnæs, Hans Jørgen Whitta-
Jacobsen, Ida Werliin Holm (studievejleder) og Susanne Stoltz 
(studiekoordinator) 

 

Afbud: Emad Ibrahim Jahmi og Alexander Sebald 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet den 15-052020 
 
Ad) Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Konstituering af Jonathan Wenzel Pedersen som ny næstformand i 
Studienævnet. 
Ad 2) Jonathan er nu konstitueret som ny næstformand i 
studienævnet. Mikkel fortsætter i studienævnet og som formand 
for SAMF rådet. 
 



 

 

SIDE 2 AF 6 3. Undervisningen på campus i efterårssemesteret 
SAMF forventer fortsat i efterårssemesteret 2020 at være underlagt 
begrænsninger i hvordan den fysiske undervisning afvikles. 
Vi skal derfor finde ud af, hvordan vi løser dette. 
Undervisningsplanlægger Elisabeth Casanova har allerede forslået, 
at der indføres hel eller blandet onlineundervisning, hvor halvdelen 
af de studerende deltager fysisk på skift. Dertil at alle forelæsninger 
optages og lægges online i Absalon. 
Hvad tænker Studienævnet om fakultetets udspil og Elisabeths 

forslag? 
Gæst: Elisabeth Casanova 
 
Ad 3) Fakultetet ligger op til at forelæsninger med mere end 75 
studerende skal foregå online. Enighed i studienævnet om at dette 
er et stort benspænd. Som udgangspunkt vil der ikke blive ændret i 
lokaleplan eller skemaerne, det er derfor ikke er mulighed at 
dublere undervisningen. 
 
Studienævnet foreslår følgende model: 

 

 Grænsen på max 75 studerende i et lokale fjernes. 

 Mulighed for rotationsordninger, hvor studerende skriftevis 
følger undervisningen på campus /live streamer hjemmefra. 
Blended learning fungerer bedre end ren online undervisning. 

 At der på fakultetsniveau bliver indkøbt udstyr til at filme og live 
streame undervisning, sådan at man kan køre med 
rotationsordninger, hvor de studerende skiftevis kommer ind på 
campus/følger med hjemmefra. På DTU har de i mange år kørt 

med live streamede forelæsninger, hvor man både kan se 
skærm, tavle og underviser. Det fungerer godt. Både i forhold til 

billede og lyd. 

 At holdundervisningen kan foregå normal på campus. Vi har ikke 

lokaler nok til at høre parallelforløb. Holdundervisning er det 
som har været sværest at afvikle som online undervisning. 

 At vi prioriterer, at de nye bachelorstuderende får så meget af 
deres undervisning på campus. Stort ønske om at de første 
forelæsninger i de 4 kurser på 1. semester afholdes på campus, 
evt. via dublering.  

 
 

I forhold til fakultets udspil, bemærker Elisabeth, at det er alt for 
tidligt at melde afvikling af vinterens eksamener ind den 1. 
september. Det kan resulterer i at vi er nødt til at afvikle PBVs 



 

 

SIDE 3 AF 6 eksamener som hjemmeeksamener, selvom det ikke bliver 
nødvendigt. Vores vintereksamener starter først i uge 51. 
 
Studienævnet delegeret jobbet med at skrive et høringssvar til 
studieleder. Vigtigt også at inddrage institutleder. Fristen er den 19. 
juni. 
 
 

4. Undervisningsevalueringen, E19 
Herunder godkende ABC kategorisering 
Gæst: Elisabeth Casanova  
 
Ad 4) Der er holdt møde i evalueringsudvalget, som består af Mette, 
Thomas, Karl Wilhelm og Elisabeth. De har kategoriseret kurserne i 
en ABC- opdeling. 
At komme i A-kategorien kræver et gennemsnit på mindst 4,5 i de 
forskellige spørgsmål samt en svarprocent på mindst 25%. 
Studienævnet er enige om at holde fast i disse kriterier. 
Der er 5 kurser i A-kategorien. 
Der er kun 1 kritisk C-evaluering. Den er dog kun basseret på en 
enkelt besvarelse. 
 
Studenævnet har tidligere talt om at vi skal belønne undervisere i A-
kategorien. Thomas sender undervisernes navne til deres 
tillidsrepræsentant, som forhandler deres løn + til institutleder, som 
vil nævne det på et medarbejdermøde. Vi vil gerne sende et signal 
om at vi værdsætter og belønner god undervisning. Instituttet kan 
ikke give dem et fast tillæg, men det kan indgå i lønforhandlingerne. 
Studieleder skriver et anerkendende brev til holdundervisere i A-
kategorien. 
 
Der kan overvejes en ny måde, hvor BA-projekt – og 
specialevalueringerne bliver videreformidlet til vejlederene, evt. i 
en aggregeret form. 
 
Forslag om at administrationen sender en reminder ud i 
kursusrummene når det er tid til at evaluere. Thomas snakker 
desuden med Behavioral folkene om hvordan vi kan nudge de 
studerende til at evaluere. 
 

5. Information om den opkommende budgetaftale med fakultetet 
Aftalen kommer bl.a. til at indeholde krav om at vi reducere udgifter 
til DVIP med 10 procent inden 2024 og at vi senest i februar 2021 



 

 

SIDE 4 AF 6 fremlægger en plan for, hvordan BA fraværet kan reduceres til max 
25 procent. Studienævnet skal diskutere, hvad der skal stå i planen. 
 
Ad 5) Instituttet budgetaftale med fakultetet er ved af falde på 
plads. Der bliver lagt mere vægt på strategiske målsætninger. Disse 
to ting kan berører studienævnets arbejde: 
 

 Vi skal skrive en plan for hvordan vi vil reducere frafaldet, så det 
kommer under 25%. Punktet kommer på dagordenen på et 
studienævnsmøde efter sommerferien. 

 Vi skal reducere vores udgifter til DVIP. 70% af vores DVIP er 
holdundervisere, bl.a. i Samfundsbeskrivelse og Matematik. Hvis 
vi skal beholde dem, skal vi skære i de eksterne lektorer. Det 
kan betyde langt færre valgfrie kurser. Vi har fx mange kurser 
med undervisere fra CBS. Vi vil fortsat gerne selv udbyde disse 
kurser som en del af vores uddannelse. 
Vi har også mange eksterne lektorer på de obligatoriske kurser 
på vinteroptaget. Det kunne give god mening at erstatte disse 
med interne undervisere. 
 

6. Evaluering af det løbende studieaktivitetskrav 
US har igangsat en evaluering af det løbende studieaktivitetskrav, 
der både belyser kvantitative og kvalitative perspektiver. I den 
forbindelse er vi blevet bedt om, at udfylde en evaluering af omfang 
og ressourceforbrug, effekten på studietiden, de studerendes 
opfattelse af kravet i relation til de øvrige aktivitetskrav.  
Formålet med evalueringen er, at blive klogere på, om det løbende 
studieaktivitetskrav har den ønskede effekt, og om det står mål med 
de ressourcer, der bruges på det. En beslutning om afskaffelse af det 
løbende krav, skal træffes af LT, så evalueringen er et forarbejde, 
der eventuelt skal lede frem til, at SAK laver en indstilling til LT om 
fremtiden for det løbende aktivitetskrav. 
Formålet med at tage det op i studienævnet, er for at få et billede af 
hvordan I studerende oplever det løbende krav. Studievejledningen 
og dispensationssagsbehandlere vil også blive involveret. 
I må gerne tænke over hvilke eksisterende initiativer, I vurderer vi 
har på studiet, som er med til at nedskrive studietiden – og hvad vi 
evt. kan iværksætte. 
 
Ad 6) Susanne sender spørgsmålene til de studerende i 
studienævnet, som kan kommenterer på det. Susanne skal sende et 
samlet svar til fakultetet inden den 3. august. 

 
 



 

 

SIDE 5 AF 6 7. Studiestart 2020 
Vi skal prioritere at de nye studerende får en god studiestart. 
Hvordan vi tilrettelægger undervisningen for de nye studerende 
bedst muligt? 
 
Ad 7) Ida er med i en arbejdsgruppe på SAMF som laver 
retningslinjer for tutorerne i forhold til studiestarten E20. Ida er 
også tovholder på at instituttet løbene holder møder med RUKO. 
 
Arbejdsgruppen har snakket om at lave nogle fælles gode videoer 
med introoplæg om biblioteket, IT-faciliteter m.m., sådan at 
aktiviteterne på campus primært bliver med af en social karakter. 
De er også ved at undersøge, om de kan give de nye studerende 
noget materiale allerede i perioden fra de har takket ja til pladsen 
til de fysisk starter. 
 
Der er ros og opbakning fra studienævnet til arbejdsgruppen. Det er 
vigtigt, at alle er opmærksomme på at de nye studerende får et 
tilhørsforhold til CSS. 
 
Hytteture i E20 er aflyst og bliver muligvis rykket til F21. 
 
KA intro arrangementet kommer formentlig til at foregå på campus, 
da det ikke er så stort. Den fælles SAMF intro om fredagen bliver et 
online arrangement. 
 
 

8. Drøftelse af det fremtidige seminarudbud 
Mange af vores populære seminarer er udbudt af eksterne lektorer 
og ligger ikke i umiddelbar forlængelse af de kurser, som vi 
underviser i (FN’s verdensmål, Strategic Management, Anvendt 
økonomi med konsulent metode, Social ulighed m.m.) 
Skal vi sigte mod at seminarerne i højere grad lægger sig på ad de 
eksisterende kurser?  
Observationen er fremført af Asger Mose Wingender. 
 
Ad 8) Nogle af vores seminarer undervist af eksterne lektorer har 
meget høje tilmeldingstal, mens nogle af vores kernefaglige 
seminarer har meget få. Er det et problem? Skal vi have flere faste 
seminarer inden for vores kernefaglige økonomiområder? 
 
Seminarer var engang en overbygning til kurser. Det er det ikke 
nødvendigvis mere.  
 



 

 

SIDE 6 AF 6 Fra et studievejledningsperspektiv påpeger Ida, at valget af 
seminarer nogle gange er mere af nød end af lyst. At det at vælge 
lidt nemmere seminarer /kurser kan være en måde at overskue sit 
studie på. 
 
Andre perspektiver er, at det kan være en måde at udvide sit 
fagområde på og prøve noget andet. 
 
Punktet kan tages op igen til efteråret. 
 

9. Korte meddelelser fra  
a. Studieleder – intet 

 
b. Studieadministration  

Ad) Den nye Uddannelsesadministration på SAMF træder i 
kraft per 14. september.  Den bliver opdelt i en lokal institut 
administration, som primært står for al undervisnings- og 
eksamensplanlægning. Derudover kommer der 3 sektioner 
på SAMF: Uddannelsesforløb, Strategi, analyse og projekt 
samt Vejledning og studiemiljø. Både Elisabeth, Ida og 
Susanne vil fortsat være tilknyttet Økonomi.  
 

c. Studerende 
Ad) Ønske om at følger op på hvordan sommereksamenerne 
er gået. Dette bliver et punkt på næste møde. 
Vi skal have aftalt mødetidspunkter for efteråret. Når de 
studerende kender deres skema, sender de forslag til 
Susanne, som koordinerer med undervisernes kalendere. 
  

10. Evt. 
Ad) Karl Wilhelm og Emad har været suppleanter i studienævnet i 
foråret for Jacob og Ida Marie, som har været på udveksling. 
Kæmpe tak til Karl Wilhelm og Emad. 

 
 

11. Lukket punkt: Jens R. Lange og Dick Lerche 
deltager i forbindelse med aktuelle dispensationssager. 
 
 
/Susanne Stoltz 
 
 
 

 


