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Valg af dirigent og referent
Godkendt dagsorden + referat fra sidst.
Nyt for formandsskabet
o Dato for vin- og osteaften
o Politisk forslag
▪ Information om situationen vedr. rapporten fra ”Udvalg om bedre
universitetsuddannelser”. Fokus på studienævnet.
• Man vil i regeringen gøre studienævnet rådgivende
• Det er frivilligt blandt ledelsen om hvad der skal ske med studienævnet
• Man ved ikke hvornår det skal behandles i Folketinget, men studenterrådet
vil arbejde for at det ikke kommer til at ske – der er opbakning blandt folk
fra instituttets ledelse.
• Andre positive ting: retskravet, 1-årig kandidatuddannelse som supplement
▪ Der er stormøde d. 20/03 vedr. situationen
• Vigtigt med opbakning så vi kan vise vores utilfredshed
Politiske udvalg
o Studienævnet - Opdatering fra mødet d. 01.03.2018
▪ Opfølgning på kursusevaluering:
• Macroøkonomi 3. semester fortsætter med samme forelæser
• De andre fag med problemer kommer ikke til at køre videre på samme
måde
o Corporate finance og accounting lukker ned i deres nuværende
form
• Politik og økonomi med ny studieordning
o Spilteori og ”moral limits of the markets” udgår af uddannelsen
fordi der mangler plads til metodefag på statskundskab
▪ Spilteori er et vigtigt fag, men det er blevet for teoretisk –
metode på statskundskab vægter højere
o Der er foreslået en masse nye eksamensformer – nogle er gode,
men overgangen er lidt kritisk
▪ Offentlig ledelse bliver en mundtlig eksamen
▪ Offentligt politik bliver en skriftlig eksamen
▪ Ledelsen ved godt det ikke nødvendigvis er helt godt –
selvom det er billigt
• Fagudbudsplaner
o To vigtige fag udgår
▪ Strategic human resource management
▪ Power and influence in organizations
• 80% tager disse fag, så det er et problem
o Den nye studieplan spiller ind
o Der mangler underviser i statistikfag på 1. semester
• Fagbeskrivelser
o Fokus på forudsætninger
▪ For mange punkter
o Det er skrevet ind hvilke former for feedback man kan få
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Evalueringsordning
o Dette nåede man ikke at gennemgå
o Studienævnet - Dagsorden for mødet d. 22.03.2018
▪ Micro/Macro 1. semester mister en undervisningstime så man nu har 2
• Den time vil man gerne evt. have til mat/stat, men der er ikke klarhed
omkring dette endnu
• Bo S. vil gerne give flere instruktorer til lektiehjælpstimerne, så man eks.
har det to gange ugentligt med 2 undervisere i stedet for 1 gang med 1
underviser.
o Sidste semester regulerede man undervejs fordi der var for travlt det vil man gerne arbejdede videre med
▪ Drøftelse af evaluering fra sidste møde
• Drøftelse vedr. valgfagspakke til HA. hvis de gerne vil skifte til oecon.
o Man kan ikke længere optages på oecon med en direkte HAuddannelse.
o Oecon vil tilbyde sine fag til HA’er der kan finde relevante fag
enten på AU eller i udlandet – det væsentligste er at niveauet er
det samme som på oecon.
o Man vil ikke udbyde nye fag, men åbne op for de oeconfag der er
▪ Godkendelse af fagklynger
• P-fag kan godt ligge sammen. Alle kandidatstuderende skal have et p-fag
• International economics har tidligere været et 4000 fag – nu er det 5000
• Nye merc-fag (pre-approved)
• Problematisk vi ikke har nogen accounting fag?
• Mange finance fag
• Valgfag på 5 semester oecon i stedet for Corporate finance kunne være:
o Kandidatniveaufag fra merc der minder om Corporate finance
o Investment and Corporate finance – nyt HA-fag
o Investment and finance fag – et obligatorisk fag på mat-øk
▪ Diskussion vedr. rapport fra ”Udvalg om bedre universitetsuddannelser”
• Punkt 36+37
o Fællesrådet
o Uddannelsesforum
Opdatering fra udvalgene
o Aktivitetsudvalget
▪ EØ- og Oeconaften
• Afholdes 17. april
• Der er modtaget penge fra DJØF
• Lokaler i S-bygningen
• Mangler oplægsholdere
▪ Den gyldne pegepind
• Afholdes d. 18/05
• Afventer svar på lokalebookning
• Nyt format
o Ingen fest med andre studier efterfølgende
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Helaftensarrangement
Evt. efterfest i byen

Evalueringsudvalget
▪ Evaluering i torsdags for 2. semester
▪ Gode inputs – kan ikke uddybes grundet tavshedspligt
Eventuelt
o Marie og Kasper har været rundt i R ift. forbedring af bygningen
▪ Mødes med bygningsservicefolkene som er åbne for forbedringsforslag
o Børnehaven overgår til SL – kritisk
o Lockout varsel
▪ Det bliver officielt fra AU’s ledelse man siger noget – der kommer ikke noget på
institutniveau

