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Valg af dirigent og referent
Godkendt dagsorden + referat fra sidst.
Nyt fra formandskabet
o Sommerfest
▪ Der kommer en doodle op omkring dato – formentlig kommer festen til at ligge
efter eksamen.
Politiske udvalg
o Studienævnet - Opdatering fra mødet d. 22.03.2018
▪ Evaluering af evalueringer – fungerer ordningen, kan den forbedres?
• Hvordan kan man følge op på svarene? Åbne op for evalueringerne igen?
Få indsamlet flere kvalitative data på det?
▪ Valgfagspakken som HA’er skal vælge for at komme ind på Oecon
• Økonometri 1, macro 1 og micro 1 var et forslag.
o De skal dog have lov til at tage et HA-økonometrifag i stedet – det
er knap så hårdt – gør det lettere at gøre til en realitet.
▪ Valgfag for 5. semester på Oecon
• Der er kommet tre andre muligheder som erstatning for Corporate Finance
– 2 fra HA og 1 fra mat-øk
• Det fra Cand-merc er meget overlappende med det man tidligere havde på
oecon – det er det valg der er tættest på. Det vil ikke kunne vælges på
kandidaten efterfølgende.
▪ Fag der forhåndsgodkendes på mat-øk og HA på kandidatniveau.
• HA: 6 fag er forhåndsgodkendt
• Finance er godt repræsenteret
• Business og accounting er dårligt repræsenteret, hvilket man måske skal
gøre noget ved
▪ Ansøgertal ved kandidatuddannelse
• Der er fremgang, ca. 20 flere i år end sidste år.
• Giver mulighed for flere forskellige fag
▪ Man vil gerne have ”merit ifm. udveksling” på dagsordenen fordi det er svært at få
o Studienævnet - Dagsorden for mødet d. 19.04.2018
▪ Det bliver et kort møde
▪ Kvalitetssikring af uddannelsen
• Der er 8 indikatorer som bachelor og kandidat bliver evalueret ud fra, bl.a.:
o Den eneste røde indikator: Der er 26% frafald blandt 1. semesters
oecon – kun 7% frafald på kandidat
o Studieprogression – hvor mange ects. tager man pr. semester
▪ Snit på 27.9 på bachelor og 25.4 på kandidat
o Undervisningsevaluering
o Faglig trivsel
o Gul indikator ift. mængden af videnskabeligt personale på
bacheloren
• Aftagerpanelet: skal sørge for at uddannelse stemmer overens med det
som erhvervslivet efterspørger

•

o Relevante eksamensformer
• Videnskabsteori ændres måske til foråret 19.
o Man snakker om at lave en 3 timers skriftlig eksamen i stedet for
en 7 dages mundtlig eksamen.
o Egner faget sig til at være en 3 timers skriftlig eksamen, når man
skal diskutere videnskabsteori?
• Drøftelse om ekstraordinær eksamen i fag 3620
o Forslag om at det skal ændres fra en mundtlig eksamen til en 4
timers skriftlig – endnu ingen begrundelse herfor
• Man har nu 3 timer til holdtimer i mat/stat og 2 i mikro/makro på 1.
semester
o Studienævnet – Merit
▪ Man vil gerne snakke mere om dette d. 16. maj.
▪ Vi vil måske lave et udvalg i oeconrådet der kan undersøge problematikken – få fat
i de der har været på udveksling, få et overblik over problemerne og kom med
forslag til at forbedre meritoverførslen
▪ Få på skrift hvordan processen foregår så man kan forberede sig
o Fællesrådet
▪ Intet nyt da Niels ikke var til mødet
▪ Der mangler en til at tage over for Niels til efter semestret
▪ Næste møde er 17. maj
o Uddannelsesforum
▪ Møde ved Departemental forum
• Snak om Lockout – administrativt personale rammes hårdt
• Positive tanker vedr. ansættelser – instituttets økonomi er sund
• Når man ansættes ved instituttet, er der krav til at lære dansk inden for xantal år
• Studenterrepræsentanterne må meget gerne komme med forslag til hvad
der skal diskuteres
o Akademisk råd
▪ Info om hvad Akademisk råd laver og hvordan de har indflydelse
• Rådgivende organ for dekanen
• Eksempelvis kvalitet i specialer, plads og indretning på universitetet
▪ I tilfælde af lockout:
• Enten vil man prøve at opretholde så meget undervisning som muligt, eller
også vil man lukke helt ned, for at alle har lige rettigheder ift. undervisning.
Det er sidstnævnte mulighed som Universitetet sidst har meldt ud.
Opdatering fra udvalgene
o Aktivitetsudvalget
▪ EØ- og Oeconaften
• Til næste år, gør mere for at nå ud til de studerende
▪ Den gyldne pegepind
• Sponsoraterne er på plads
• Få styr på musik - Nogen fra musikkonservatoriet evt.?
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Evalueringsudvalget
▪ 4. semester
• VIP’erne efterspørger at evaluere ældre årgange
• Besøg forelæsningerne for at få de studerende til at svare på
evalueringerne
o Dimission
▪ Intet nyt endnu
Eventuelt
o R-bygningen
▪ Har været rundt i R-bygningen og snakke med folk og kigge på mulighederne –
forslag til forbedringer
▪ Bygningsservice var meget klar på at der skal ske ændringer
▪ Oprids af hvad der er kommet frem til:
• R119A skal gøres til et fedt mødelokale
• Få noget aflåst opbevaring til oeconrådet
• Det store rum overfor køkkenet får ny borde og stole – laves i celler
• De to små rum får også nye møbler og tavler
• Der arbejdes på lyset
• Gangarealerne gøres pænere
• Køkken og konverterbar er endnu uklar

