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M Ø D E R E F E R A T  7. FEBRUAR 2020 

Forum Studienævnsmøde  

Mødedato: 07-02-2020, kl. 13-16  

Sted: CSS, 26.0.22 

 

 

 

Til stede: Thomas Markussen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Mikkel Büchler 

Henriksen, Jonathan Wenzel Pedersen, Karl Wilhelm Tjensvoll, Emad Ibrahim 

Jahm, Ida Werliin Holm (studievejleder), Susanne Stoltz (Studiekoordinator) 

 

Gæst: May-Britt Brændstrup (ved punkt 11)  

 

Afbud: Alexander Christopher Sebald,  Mette Ejrnæs 

 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering af nyt studienævn 
Materiale er allerede sendt ud til de nye studienævnsmedlemmer. 
 
Ad 1) Det nye studienævn er konstitueret. De tre nye 
studentermedlemmer er: 
 

 Karl Wilhelm Tjensvoll (Læser på 3. semester af KA, suppleant for Ida 
Marie Kruse i F20) 

 Emad Ibrahim Jahm (Læser på 4. semester af BA, suppleant for Jakob 
Langager Christensen i F20) 

 Jonathan Wenzel Pedersen (Læser på 2. semester af BA) 
 



 

 

SIDE 2 AF 6 
De fire VIP medlemmer fortætter. Mikkel Büchler Henriksen fortsætter 
som næstformand. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet den 16-12-2019  
 
Ad 2) Kommentar til referatet: Når studienævnet vælger at belønne god 
undervisning, er det vigtigt, at denne information kommer ud til alle på 
instituttet. Thomas følger op på dette.  
Vi har de sidste år ikke uddelt instituttet egen undervisningspris, kun SØS’ 
pris ”Den usynlige hånd”.  
Thomas afklarer om vi igen skal uddele instituttets egen 
undervisningspris eller om belønningen af gode undervisere i 
forbindelse med undervisningsevalueringer træder i stedet for dette. 
 
Dagsorden og referat er godkendt. 
 

3. Opfølgning fra sidste møde  

 Status på nye bachelorstudieordning, det nye kursus på 1. semester 
og evt. justering af timeantallet på 1. studieår  
 
Ad) Udvalget har holdt møde om det nye kursus Økonomi i 
Samfundet. Kursets to undervisere, Niels og Asger, vil gerne lade 
kurset være inspireret af Harvard kurset Using Big Data to Solve 
Economic and Social Problems. Udgangspunkt er at kurset tager afsæt 
i de store spørgsmål for derefter at reflektere over økonomifagets 
rolle, styrke og begrænsninger.  
 
Mikkel er ”skeptisk tilhænger”, og ser frem til hvordan de vil 
tilrettelægge undervisningen. Thomas tror det kan blive et super 
spændende og nyskabende kursus. 
 
Niels og Asger har skrevet et udkast til kursusbeskrivelsen. Det kan 
være nødvendigt at justere i den i forhold til at leve op til kravene. 
Den endelige kursusbeskrivelse skal være klar forud for at vi ansætter 
holdundervisere i kurset. 
 
Udspillet er, at kurset bestås ved at man skal skrive og få godkendt 4 
essays i løbet af undervisningen. Der er lagt op til at de studerende 
skal give hinanden peer feedback. 
Susanne afklarer mulighederne for at have en eksamensform, hvor 
man består kurset vha. aktiv undervisningsdeltagelse og løbende 
afleveringer i undervisningen. 
 
Jonathan bemærker, at hvis der i stedet kommer en reel eksamen, vil 
den bedst kunne ligge i december grundet de andre eksamener på 1. 
semester.  
 



 

 

SIDE 3 AF 6 
I forhold til timeantal på 1. studieår, er der forslag om at der på 1. år 
skæres: 
 
1 forelæsningstime + 1 holdtime i Samf A 
1 holdtime i ØP B  
1 holdtime i Erhvervsøkonomi  
 
Susanne sender et revideret overbliksark ud sammen med referatet. 
 
 

 Kvote 2 optag (herunder vinteroptag fremadrettet) 
 
Ad) Vi er det eneste studie på KU med et reelt vinteroptag. 
Da det kun er muligt at deltage i den nye kvote 2 prøven + det 
skriftlige interview ved sommeroptaget, er vi desværre nødt til at 
ændre rammerne, hvis vi fortsat ønsker at have et vinteroptag. Fra 
F21 vil der derfor igen være frit optag på vores vinteroptag. 
Vinteroptaget F20 blev derved det eneste med 
adgangsbegrænsninger og en adgangskvotient.  
 
 

4. Meddelelser fra  
a. Studieleder  

 
Ad) Studienævnet har i dag fået nogle notater i høring, som 
beskriver ansvarsområder og opgaver på studieområdet for 
dekan, institutleder, studieleder og studienævn, herunder 
studienævnsformand. Notaterne kommer på som et selvstændigt 
punkt på næste studienævnsmøde i marts, hvor prodekan 
Andreas de Neergaard også vil deltage. 
Studienævnet har mulighed for at sende bemærkninger til 
notaterne til Andreas de Neergaard senest den 27. marts 2020. 
 
Disse dokumenter er vigtige og kan resultere i en stor ændring. 
Læs derfor disse dokumenter grundigt.  
De studerende bekymring går primært på, at studieleders opgaver 
kan blive flyttet længere væk. 
 

b. Studieadministration 
  
Ad) Trine Klitgaard Bro tiltræder som uddannelseschef på SAMF 
den 1. marts 2020. Hun har mere end 20 års erfaring i udvikling af 
administrative arbejdsgange og processer og forandringsledelse 
fra flere administrative chefstillinger heriblandt 
universitetssektoren. 
 
Ny specialefrister fra E20: 
De nye frister indebærer følgende overordnede principper: 



 

 

SIDE 4 AF 6 
 
• Specialestart: 31. januar / 20. august 
• Afleveringsfrist: 31. maj / 20. december (første hverdag) 
• Et speciale skal skrive på 4 måneder (1. forsøg). Fortsat 3   

måneder til henholdsvis 2. og 3. forsøg 
• Specialet må ikke påbegyndes efter 31. januar / 20. august 
• Endelig godkendelse af opgaveformulering + fastsættelse af 

deadline skal ligge så tæt på starttidspunkt som muligt. 
 

Det betyder at specialekontrakten skal afleveres omkring 10. januar 
/1. august. 
Enighed om at vi skal gøre en ekstra indsats for at 
refleksionsprocessen starter tidligere. Vi skal sikre, at de 
studerende har fundet vejleder og emne den 10. januar/ 1. august 
Specialeadministrationen vil sende en mail ud til alle 
kandidatstuderende og informere om specialeseminaret i april/maj. 
Derudover skal alle undervisere informeres om ændringerne, sådan 
at de er forberedt på at blive kontaktet hen over sommeren. De 
studerende skal dog gerne i gang med at finde emne og vejleder før 
sommerferien. 

 
 

Økonomisk Eksploratorium er ude med et nyt program for foråret 
2020. Der vil blive afholdt følgende fire arrangementer i foråret: 
 
27. februar: Økonomernes krystalkugle (historisk data og naturlige 
eksperimenter) 
19. marts: Finansiering 
23. april: Direkte indflydelse (økonomer i råd og nævn) 
28. maj: Arbejdsmarkedet 

 
 

Ændring af læsegruppedannelse: Ida har været ude og snakke med 
matematikholdunderviserne, som fremadrettet bliver ansigtet på 
læsegruppedannelsen. Holdunderviserne er positivt stemte over 
for det og er især glade for at droppe rotationsgrupperne.  
Studienævnet er også positive over for den nye proces. 

 
 
 

c. Studerende 
 
Ad) Der har været utilfredshed blandt de studerende med kurset 
Videnskabsteori for økonomer. Politrådet vil det kommende 
semester arbejde med forslag til ændringer i kurset. 
 
Der har ved vintereksamen forsat været fejl i flere eksamenssæt. 



 

 

SIDE 5 AF 6 
Stort ønske om der kommer en reminder ud om at medlæser 
læser spørgsmålene grundigt og regner opgaven igennem.  
 
Det er problematisk, at der ikke bliver givet ekstra tid til eksamen 
når der bliver opdaget en fejl i eksamenssættet. Det er for dårligt 
håndteret af eksamensvagterne på PBV. Thomas følger op på det. 
 

 
5. Revision af Tilvalgsstudieordningen 

Udkast til ny Tilvalgsstudieordning er vedhæftet. Orientering om 
ændringerne. Input er velkomne.  
 
Ad 5) Udskydes til næste møde. 
 
 

6. Godkendelse af kursusbeskrivelse til nyt kursus: Economics of Gender 
(Miriam Wüst) 
 
 
Ad 6) Faget skal erstatte Family Economics. Dvs. der vil være et stort 
overlap i pensum, men nu med fokus på gender. 
Kursusbeskrivelsen er meget generel (afsnittet med viden, kompetencer, 
færdigheder). Den skal præciseres. 
 
 

7. Hvilke emner vil vi gerne arbejde med i studienævnet i løbet af foråret? 
Diskussion om, hvad Studienævnet skal beskæftige sig med i dette 
semester/år. Her er input meget velkomne (også fra dem, som ikke kan 
deltage i mødet). 
 
Ad) Eksamensformer, revision af Videnskabsteori for økonomer, den nye 
studieordning. 
 
 

8. Repræsentanter til undervisningsudvalget 
Der skal vælges mindst to repræsentanter til undervisningsudvalget 
(mindst en stud. /mindst en underviser) 
 
Ad 8) Karl Wilhelm deltager fra studentersiden.  Mette Ejrnæs fortsætter 
fra undervisersiden. 
 
 

9. Mødedatoer i foråret 2020 
Vi skal have fastlagt mødedatoerne for forårets møder. Ca. et møde om 
måneden. 
 
Ad 9) Forårets møder afholdes på fredage i tidsrummet fra kl. 13-16. 



 

 

SIDE 6 AF 6 
Der kommer til at være ca. et møde om måneden. Susanne sender 
kalenderinvitationer ud. 
 

 
10. Evt. 

 
Ad 10) Intet. 
 
 

11. 15.00: Jurist May-Brændstrup deltager og vil give en kort introduktion til 
de overordnede regler og retningslinjer for studienævnets virksomhed i 
forhold til behandling af dispensationssager.  
 
Ad 11) May-Britts oplæg vil blive sendt ud sammen med referatet. 
 
 
 

12. 15.30: Lukket punkt: Dich Lerche og Jens R. Lange deltager i forbindelse 
med aktuelle dispensationssager (materialet udleveres på mødet).  

 
 
/Susanne Stoltz 
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