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Referat 
 

Deltagere: Ida, Karen Marie, Morten, Claus, Mathias, Marie, Morten, Camilla, Christoffer (1. del). Kathrine 
(kommer senere), Palle, Klaus, Louise, Per, Karin 

Deltager ikke: Martin 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2. Valg af dirigent og referent 

Morten, Louise 

3. Nyt fra formandskab  

a. Regnskab og årsberetning ligger på kontoret fra næste uge – kom gerne forbi i løbet af ugen 
og godkend og ret hvor det er nødvendigt 

b. Ros til dimissions-arrangementet – der er kommet positive tilbagemelding fra deltagere 

c. Næste møde er konstituerende, hvis nogen er interesserede i centrale poster opfordres de til 
at tage fat i dem der besidder posterne på nuværende tidspunkt for yderligere information. 

4. Nyt fra udvalgene 

a. Politisk udvalg 

i. Djøf – valg 

Repræsentantskabsmøde i morgen, der skal vælges ny formand efter at Anna Mee 
er blevet borgmester i København. Der er to kandidater: 

Theis: har været med i fusionsprocessen og kender til problemstillinger osv. vil 
arbejde for at samarbejdet mellem frontgrupper og netværk til at køre bedre både 
regionalt og nationalt. Desuden vil han arbejde for intern uddannelse for de frivillige 
– vi er i tvivl om hvorvidt det gælder alle medlemmer af frontgrupper også. Ønsker 
desuden rød tråd gennem hele organisationen og vil have mere indflydelse til Djøf 
studerende og vil have Djøf til at være mere politisk aktiv. Læser HA i Aalborg- Er 
24. Netværks-mand fra tidligere c3. 

Signe: 24. læser økonomi på KU. Sidder i styregruppen i netværk hovedstaden. Har 
været aktiv i frontgrupper i hovedstaden – Politrådet KU. Ønsker at få alle 
studerende til at brænde for Djøf. Hun vil gerne skabe en organisation, hvor det ikke 
er nødvendigt at de frivillige lægger 20-30 timer. Intern kommunikation i Djøf skal 
forbedres. Stærkere samarbejde med studierne og vil arbejde for at tiltrække flere til 
de samfundsvidenskabelige. Gammel frontgruppe-pige.  

Det er vigtigt at se på, hvor de kommer fra lokalt. Kandidaten skal have pondus ud 
ad til og være velformuleret og være et godt ansigt udad til.  

ii. Studienævn 

Gennemgang af fagudbudsplaner – vi kom med forslag og fagene ser ok ud i forhold 
til, hvad der tidligere har været. Vi brokkede os og var godt forberedt i forhold til 
forelæserne.  

Godkendelse af fagbeskrivelser og øvelser i MCA – evt. som studiecafé! 

Gennemgang af evalueringer. Vi foreslog obligatorisk kursus i 
formidling/kommunikation  til alle instruktorer i starten af et semester – Allan 
noterede det og vi regner med at det vil blive gældende. 

Næste møde:  

1. Vejliedningsforslag skal diskuteres og evt. godkendes.  
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2. Det store emne er studieordningerne. Vi har taget resultaterne fra debatmødet 
og bloggen. Se nedenfor: 

EØ: Vi går efter planen fra debatmødet – det betyder mindre valgfrihed, obl. 
Fin/inv. Obl. Matematik på 1. semester (skal være anvendelsesorienteret – fx 
anvendt metode) og obl. BRM. Videnskabelig fremstilling flyttes til 4. semester.  

Oecon bachelor: 1. semester kører som nu. 2. semester eksamensformer skal 
ændres – vi ønsker at opsplitte mamast i 3 selvstændige fag. Desuden skriftlig 
eksamen. Generelt ser vi gerne en revurdering af eksamensformer over hele 
linjen. AU er valgt til forsøgskanin for elektroniske eksaminer – det kunne vi godt 
være forgangsmænd i. 3. semester: også opdeling af Mimast. 4. semester: 
ombytning af strategi og afsætning. Strategi skal være obl. Tilføjet BRM fag, 
som kan deles med EØ’ere. 5. semester intet nyt. 6. semester: bachelor og 
videnskabelig fremstilling – hvad er det vi vil? Enighed om at det skal optunes, 
men hvordan? OR foreslår:  

- Fast fag på 5. semester og hellere valgfag på 6. semester ved siden af 
bachelor – det bliver for løst og man får for lidt ud af det, hvis det ligger på 
6. semester 

- Det bør være en økonom, der underviser – men det skal forblive på 6. 
semester – det er mange point at bruge 

- Overvej om det kommer til at forsinke folk på kandidaten, hvis det rykkes til 
5. semester 

- Metode/statistik – som på ASB 

- Konklusion: det skal ikke ligge på 5. semester, men der skal være mere 
opgave tænkt ind over det. Bacheloraflevering rykkes desuden mindst en 
uge frem. Mulighed for at lave mere intensiv undervisning i 4 uger.  

Kandidat EØ: som den er nu 

Kandidat Oecon: Linjebetegnelse skrottes. ”Topic” skal kunne gå som de 10 
obl. Ects på kandidaten. 

3. Rotationsordning: Vi ønsker at det skal forblive i OR. Men at der skal være 
aflønning af de ansvarlige. Det er vigtigt at vi beholder den for at brande OR 
overfor de nye studerende. 

iii. Universitetsvalg 

1. Vagter til valgbod 

Statskundskab stiller valgbod op og de vil gerne have vores hjælp. Uddeling 
af kaffe i kantinen. Mulighed for at stemme i stemmebokse.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

8-10     

10-12     

12-15     

 

2. Forelæsninger 

Valg i næste uge – det vigtigste for os er, at vi får folk til at stemme, folk skal 
vide hvad det er og skal vide hvorfor det er vigtigt. OR har oplysningspligt – 
vi skal ud på forlæsninger. Maria fra IFSK (spidskandidaten til 
universitetsbestyrelsen vil gerne med) 
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b. Aktivitetsudvalget: 

i. Dimission update (Louise) 

Vi har lavet skriftlig evaluering. Resultatet skrives ind i vidensbanken. Stor tak for 
hjælpen til alle frivillige 

ii. Case-update 

Foregår i morgen og overmorgen. KM og Morten deltager de næste 2 dage.  

iii. Bacheloroplæg 

Nogen, der kender noget der kan komme og holde oplæg om organisation/strategi? 
Der er ikke fastsat dato, men i slutningen af november. 

5. Julefrokost update (Ida, Rikke) 

Mad: Bilka 80 kr. og så køber vi selv ekstra. Godkendt.  

Vi er her 18.30 og spiser kl. 19. Facebook opdateres. Husk pakker, der skal indeholde noget man 
kan have på – bestem selv prisen. Karin indsamler penge – 100 kr. pr. mand.  

Penge overføres til det kontonummer, som er angivet på facebook-invitationen. 

6. EØ-netværk (Louise, Ida) 

Netværk for studerende på EØ-uddannelsen, der skal lette kontakten mellem årgangene. 
Udgangspunktet bliver EØ-siden på facebook eller hjemmesiden. Ældre studerende kan melde sig 
som mentorer, som kan rådgive omkring mere sociale spørgsmål, som man ikke vil tage med 
studievejledningen. Det skal gøre det nemmere for studerende først på uddannelsen at få kontakt til 
ældre studerende. 

Fra mødet:  

- Husk at få en bred base af studerende, der vil være med – alle sidefag skal være repræsenteret, 
hvis muligt  

- Vi skal selvfølgelig sørge for, at det ikke kommer til at lappe ind over studievejledningens 
opgaver – vi sætter et møde op med dem for at forklare idéen bag.   

- Kontrakt med mentorer – kodeks – fortrolighed – vigtigt når OR står bag  

- Hvad med dem der gerne vil skifte til oecon? Eller tager ned på HA.  

Næste skridt: møde med studievejledere, udvikling af kontrakt med mentorer, møde med potentielle 
mentorer, underside til mentorer under ORs hjemmeside.  

Ida, Karin, Nanette og Louise kører videre med idéen.  

7. Evt.  

 


