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Deltagere: Jonathan Wenzel Pedersen, Ida Marie Kruse, Jakob Langager, 
Thomas Markussen, Mette Ejrnæs, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Ida 
Werliin Holm (studievejleder) og Susanne Stoltz (studiekoordinator) 

 

Afbud: Mikkel Büchler Henriksen og Alexander Sebald 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet den 12-06-2020 
 
Ad 1) Referat og dagsorden godkendt. 
I forhold til punktet om undervisning i E20, vil de studerende gerne 
understrege, at de prioriterer at holdundervisningen kan køre fysisk 
på campus. 
 

2. Undervisningen på campus i efterårssemesteret 
Udgangspunktet der notatet: Retningslinjer for en ansvarlig 
genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner, som 
Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte den 2. juli. 
Beskeden fra KU centralt er, at de nye retningslinjer ligger i fin 
forlængelse af de overordnede rammer, som KU har besluttet, og 



 

 

SIDE 2 AF 6 der vil ikke udarbejdes yderligere fælles fortolkninger af 
retningslinjerne. 
I retningslinjerne er der givet mulighed for at ”Den generelle 
anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en 
fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre 
undervisningen på en hensigtsmæssig måde”, det er dog en 
forudsætning at fravigelsen så vidt muligt sker inden for samme 
gruppe af studerende. ”En gruppe må omfatte ca. 25-30 
studerende” ”En gruppe kan undtagelsesvis udgøre op til 50 
studerende, hvis der er tungtvejende argumenter herfor.” 
Studienævnet skal tage stilling til afviklingen af holdundervisning 
og de valgfrie kurser. Desuden skal studienævnet diskutere, 
hvordan vi skal håndtere kravet om, at alt undervisning skal være 
tilgængeligt online indtil efterårsferien. 
 
Ad 2) Retningslinjerne i notatet gælder fra 1. august. 
 
Vedr. BA-studerende på 1. semester: 
Studienævnet diskuterer om vi skal satse på at alle kan være i Chr. 
Hansen auditoriet, hvis de kommer ind i grupper, sidder i zoner og 
bærer maske, om vi skal dublere undervisningen eller om vi skal vi 
køre med halv belægning og rotationsgrupper. 
 
Thomas undersøger med FAK om det er en løsning at benytte Chr. 
Hansen med fuld kapacitet, forudsat at vi inddeler i zoner og de 
studerende bærer maske. Det bliver en udfordring af få folk ind og 
ud af bygningen, derudover bliver det svært at styre hvordan de 
studerende bevæger sig rundt i pauserne. 
 
Hvis det ikke er muligt med fuld kapacitet, er vi nødt til at køre med 
halv belægning og rotationsgrupper eller dublere undervisningen 
indtil efterårsferien. 
 
Hans Jørgen gerne dublere sin undervisning ind til efterårsferien i 
ØP A. Thomas tjekker med de andre forelæsere på 1. semester om 
de også vil dublere indtil efterårsferien /alternativt bare de første 2-
3 uger. Mette foreslår at der skal knyttes noget norm til det. Det har 
været et hårdt forår, hvor alle har skulle arbejde lidt ekstra med at 
omlægge deres undervisning. 
 
Onlineundervisningen bliver en streamet version af de fysiske 
forelæsninger. Holdundervisning kan afholdes på campus. 
 
 



 

 

SIDE 3 AF 6  
Vedr. BA-studerende på 2. semester: 
Det drejer sig kun om max 50 studerende, som følger de samme 
forelæsninger. Elisabeth har allerede booket større lokaler, så vi kan 
overholde 1-meters reglen. Tjek at lokalerne på 2. semester er store 
nok til at vi kan overholde 1-meters kravet. 
Holdundervisning kan afholdes på campus.  
 
 
Obligatoriske BA-kurser fra 2. år og frem:  
Forelæsningerne på 2. år og frem køres efter rotationsprincippet og 
streames samtidig. Hvis forelæserne vil køre ren online 
forelæsninger, skal der være et godt argument for det. Mette og 
Thomas synes det skal være op til underviserne. 
Holdundervisning kan afholdes på campus. 
 
Valgfrie kurser:  
Store valgfrie kurser med over 50 tilmeldte skal køre med 
rotationsundervisning og samtidig streames.  
På mindre valgfrie kurser med mindre end 50 kan vi enten køre med 
rotationsgrupper og streaming eller vi kan kræve brug af mundbind 
og tage alle ind. Thomas afklarer om det er muligt at afvige fra 1 
meterkravet i de valgfrie kurser ved brug af værnemidler. 
Studerende på valgfrie kurser har en større kontaktflade end 
studerende på obligatoriske kurser, da de selv vælger hvilke 
kurser/hold de vil følge. 
 
I studienævnet er der stemning for at brug af maske frem for 
rotation på hold på mindre end 50. Men det skal være op til 
underviserne selv at vælge. De skal vide hvad de forskellige 
muligheder indebærer. Fx Hvem skal spritte af? Hvem skal tjekke at 
folk bærer maske? 
Et argument for at køre ren online undervisning er, at det er svært 
både at nå dem, som sidder fysisk i lokalet og dem, som sidder 
hjemme og streamer. Det kan være lettere at gøre det rent online. 
 
Vi skelner ikke mellem forelæsninger på under 50 og 
holdundervisning. Under 50 er under 50. 
 
Onlineundervisningen bliver som udgangspunkt en streamet 
version af den fysiske undervisning. Mulighed for at nogle af de 
valgfrie kandidatkurser bliver rene online kurser. 
 
 



 

 

SIDE 4 AF 6  
Al undervisning skal være online indtil efterårsferie: 
Vi er nødt til at sikre at mindst ét hold i kurser med 
holdundervisning er online. Kan vi finde en holdunderviser på hvert 
hold, som er villig til at optage og streame? Eller skal der laves 
noget specialdesignet onlinemateriale, som kommer ud bagefter, 
og som fx samler op på de spørgsmål, som har været i 
holdundervisningen? Det kan blive populært som eksamenslæsning,  
meget af det vil også godt kunne genbruges. Men det kan også blive 
en sovepude. Stemning for at der findes midler til at der laves noget 
ekstramateriale. 
 
Der kommer en workshop om det tekniske i forhold til brug af 
udstyr til videooptagelse af undervisning. 
 
Workshops i august faciliteret af Pædagogisk Center i forhold til 
udveksling af gode erfaringer med online undervisning. 
 
Kan vi garantere at al undervisningen er online i E20?  
Nej, i første omgang kun indtil efterårsferien. Hvis der valgfrie 
kurser, hvor er er tilmeldt internationale studerende, som ikke har 
mulighed for at møde op fysisk, så garanterer vi at undervisningen 
kan følges online hele semesteret. 
 
 
Opmærksomhedspunkter: 
Hvad med studerendes, som ikke vil filmes? Skal de give et 
samtykke? Det kan have en indvirkning på om man har lyst til at 
stille spørgsmål i holdundervisningen. 
 
Hvis der skal bruges moderatorer i holdundervisningen (hvis den 
skal streames), skal disse findes. 
 
Hvis vi skal køre med rotationsgrupper for hvornår hvem skal ind på 
campus, skal dette meldes ud inden længe. 
 
Når afviklingen af efterårets undervisningen er på plads, skriver 
Susanne en studiebesked. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SIDE 5 AF 6 3. Forslag om Samfundsbeskrivelse skifter navn 
Hjarn foreslår ”Praktisk Økonomisk Statistik A/B”. Argumentet er, at 
pensum i kurset over tid har ændret sig gradvist, så en anden titel 
nu ville være mere retvisende. 
En ændring vil skulle træde i kraft allerede fra E20 med den nye 
studieordning, hvor kurset alligevel har fået en ny eksamenskode.  
 
Ad 3) På nuværende tidspunkt er der ikke stemning i studienævnet 
for at navnet ændres. Hvis der på et senere tidspunkt sker større 
ændringer i kurset, kan man tage det op på ny. Dette skal ske i 
forbindelse med en studieordningsændring, men vil betyde, at 
navnet ændres for alle indskrevne studerende. Også dem, som har 
bestået kurset. 
 
 

4. Opfølgning på hvordan det er gået til den ordinære 
sommereksamen 
 
Ad) Karaktererne ligger meget på det niveau og har den samme 
spredning, som de tidligere år. 
Der er mange bachelorprojektskrivere som har udeblevet/blanket. 
Værd at se på hvorfor stigningen er så stor. 
 
 

5. Orientering om sommeroptaget og studiestart  
Ad) Vi har optaget 382 studerende denne sommer. Det forventede 
kapacitetstal per 1. oktober 2020 er 360. Vi har optaget 30 
studerende flere end sidste sommer (som et led i at folketinget har 
sikrer 5000 flere studiepladser). Snittet var 7,7 med en standby 
kvotient på 7,0. Det er fint taget i  betragtning ag det høje optag + 
at hurtigstartsbonussen (på 1,08) er afskaffet. 
Det betyder nok også en højere frafaldsprocent.  
 
Ida er i gang med at planlægge studiestart sammen med Thomas og 
RUKO. Der vil være introdage på campus fra onsdag – fredag i uge 
34. Rusturen er aflyst/udsat. Mange af tutorernes frynsegoder er 
væk denne sommer, da planlægningsture og festelementet er taget 
ud. Det bliver en alkoholfri studiestart.  
Ønske om at vi finder en måde at anerkende deres store arbejde 
på. Som noget nyt skal tutorerne underskrive en tutoraftale med 
instituttet. 
Studiestart for de internationale studerende er delt op sådan at 
exchange- og kandidatstuderende får separate oplæg.  



 

 

SIDE 6 AF 6 Mentorordning for udenlandske studerende kører strålende, mange 
har melder sig.  
 
 

6. Snak om hvad studienævnet skal arbejde med i efteråret 
Ad) Mulige emner:  
Frafald 
Budget 
Eksamensformer (ikke akut). Det sidste halve års erfaring med 
corona må give os noget erfaring.  
 

7. Studienævnsmiddag? – Skal vi finde en dato? 
Ad) Ja til studienævnsmiddag. Susanne sender en doodle ud. 
 
Studienævnsmøderne i efteråret kommer til at ligge på månedens 
første fredag i ulige uger fra kl. 13-16. Dvs. 
4. september 
9. oktober 
6. november 
4. december 
 
Susanne sender kalenderinvitationer ud. 
 

8. Korte meddelelser fra  
a. Studieleder - intet 
b. Studieadministration - intet 
c. Studerende  

Ad) De studerende i Politrådet/studienævnet vil meget 
gerne være med at til arrangere Økonomisk Eksploratorium. 
Fremover bliver det Jane Lykke Bøll fra ØI som står for det 
og hende de skal samarbejde med.  
 

 
9. Evt. – intet 

 
10. Lukket punkt: Jens R. Lange deltager i forbindelse med aktuelle 

dispensationssager  
(materialet udleveret på mødet) 
 
 

 

 

 


