
Referat: Oeconrådsmøde - mandag den 
22.08.2016 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Hilde 

Referent: Louise 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 21.06.2016 

Referat fra mødet d. 21.06.2016 er godkendt 

Dagsorden for mødet d. 22.08.2016 er godkendt 

3. Nyt fra formandskabet 

a. OR har opdateret kontoret: der er ryddet ud, og vi har fået ny sofa, nye borde mm. Vi mangler 

stadig de sidste ting (hylder, rammer, knager mm.), men ellers er det så godt som klar! Vi har 

desuden ryddet op i reolen med bøger – vi har gemt de mest relevante, som alle er velkomne 

til at bruge. Vi har dog stadig en stak, som I er mere end velkomne til at tage med hjem (ellers 

vil de blive smidt ud). 

b. Der er O-løb på tirsdag d. 30.09 for de nye oecon og soc studerende. Aktiviteten bliver 

ballondyr, som vi tidligere har haft stor succes med. Vi dukker talstærkt op med 4 mand: 

Marie, Charlotte, Nicklas og Louise.  

4. Politiske udvalg 

a. Studienævnet: 

i. Opdatering fra mødet d. 23.06.2016 

i. Variation i eksamensspørgsmål: grundet tidligere episoder, hvor 

eksamensopgaver har været (næsten) identiske, arbejdes der nu på 

tiltag der gør at vi undgår dette i fremtiden.  

ii. Forhåndsgodkendte fag: der har været et forslag om en række 

forhåndsgodkendte fag inden for Business området fra MGMT. Disse 

blev ikke godkendt grundet for meget overlap med fag som udbydes 

allerede.  

iii. Ny bog i Mathematical Economics I/Principles of Empirical Research 

Methods: Svend har ønsket at tilføje bogen Richard J. Larsen and Morris 

L. Marx: Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, 5. 

edition. til faget. Dette er I dagsordenen blevet godkendt til trods for at 



vi var i mod dette forslag. Vi tager med til Studienævnsmødet d. 

26.08.2016. 

iv. Computational Financial Econometrics: bliver lavet om til en skriftlig 6 

timers eksamen fra en 5 dages take-home exam. Forslaget til 

ændringen havde oprindeligt været en 5 dages take-home exam 

efterfulgt af en mundtlig eksamen. På Studienævnet blev der besluttet 

at dette var for omfattende, hvorfor det blev ændret til en 6 timers 

skriftlig eksamen. På OR-mødet pointeres det dog at studerende ofte 

klarer sig bedre i mundtlige eksaminer.  

v. Scientific Methods: Svend kom med et forslag om at der skulle være 3 

deleksaminer i løbet af semestret, som hver skulle fylde 10 % og en 

endelig eksamen, der skulle fylde 70 %. Studienævnet sagde nej til 

dette forslag. 

Studienævnet er opmærksomme på dette fag, både struktur og 

indhold. På OR-mødet diskuteres en række forslag: 

 Der skal være mere fokus på traditionel videnskabsteori med 

henblik på at få et bedre fundament. Dette kan opnås ved at skære 

ned på feedback delen.  

 Teorierne skal præsenteres på en objektiv måde og ikke i gennem 

et notat udarbejdet af Svend. Der kan eventuelt samles et 

kompendium med relevante artikler.  

 Placeringen af faget er ikke hensigtsmæssigt, både da 2. semester 

soc studerende og 6. semester oecon studerende tager faget 

sammen og fordi det bør ligge før oecon studerende skriver 

bachelor. Vi vil se på om det kan placeres på 4. semester. 

vi. Kernefag: vi har tidligere diskuteret hvorvidt fordelingen af kernefag 

og andre 4xxx fag har været for tilfældig. Især da flere 4xxx fag ofte 

ikke bliver oprettet. I studienævnet blev det bl.a. diskuteret hvorvidt det 

er muligt at højne niveauet på nogle 4xxx, så de bliver til 5xxx fag. 

Samtidig blev det oplyst at fag inden for Econometrics vil blive 

revurderet.  

vii. Instituttet har kunne søge penge fra en pulje til initiativer, der skal 

mindske studietider. Det har resulteret i at vi har fået godkendt 2 

initiativer: 



 Studerende får et 3 eksamensforsøg i løbet af sommeren i faget 

2601: Empirical Research Methods 

 Der kommer et brush-up kursus for oecon og soc studerende i 

matematik. På OR-mødet pointeres det, at Djøf er i gang med det 

samme, hvilket lige skal koordineres med instituttet. 

ii. Dagsorden for mødet d. 26.08.2016 

i. Evalueringsrapporten for kurserne i foråret 2016 er kommet: 

Overordnet ser det fint, dog er der et par undtagelser. Bl.a. Business 

Economics og Scientific Methods har fået dårlige evalueringer, hvilket 

har været diskuteret tidligere og som vi tager op igen på næste 

studienævnsmøde. I Business Economics har der tidligere været et 

problem med forelæserne. Men det ser ud til at der endnu ikke er valgt 

forelæsere i dette fag til foråret 2017. Det pointeres at forelæserne fra 

Business Economics skal undervise i Management and Financial 

Accounting. Da disse forelæsere fik en del kritik i Business Economics, 

er vi opmærksomme på, at de ikke fortsætter i samme retning i 

Management and Financial Accounting.  

Det nævnes derudover, at evalueringer burde deles op, hvis der er to 

eller flere undervisere i et fag.  

ii. Variation i eksamensspørgsmål: Der skal igen diskuteres variation i 

eksamensspørgsmål. Vores fornemmelse er, at det ikke er det store 

problem på oecon og soc. En undtagelse er programmering, hvor 

dette års eksamen mindende meget om sidste års eksamen.  

iii. Fagbeskrivelser: der er kommet fagbeskrivelser for foråret 2017. 

Nogle af de væsentligste punkter er: 

 Ændringer i QQL. De ønsker bl.a. at ændre pensum en smule og 

fjerne en videnskabelig artikel.  

 Eksamen i programmering skæres ned fra 2 uger til 5 dage. Vi vil 

gøre Studienævnet opmærksomme på, at dette eksamen ikke 

længere bør kunne ligge samtidig med opponering. 

 Der kommer er nyt fag i Econometrics: Economic Forecasting (P) 

 Dynamics of Negotiation ændres til et 5xxx fag i stedet for 4xxx 

fag. Men den eneste ændring er umiddelbart, at 



instruktionssproget i faget ændres fra dansk til engelsk, hvilket 

undrer os. Vi tager det med videre til Studienævnet. 

 Firms and Markets ændrer pensum, da der ikke længere er en 

marketing del i faget Principles of Organization and 

Management.  

 Der oprettes et nyt 5xxx Macroeconomic Policy fag, som er 

halvdelen af projektfaget og dermed et 5 ETCS fag.  

 Små ændringer i Monetary Economics: de studerende skal nu 

anvende MATHLAB og Dynare. Hvorvidt programmering er en 

forudsætning nævnes ikke. Vi tager det med videre til 

Studienævnet.  

 Der oprettes et nyt 4xxx fag inden for Micro: Economics of 

Regulation and Competition Policy  

iv. Der er kommet nye regelsæt for studieaktivitet og eksamen grundet 

fremdriftsreformen 2.0 

v. Udveksling, praktik og studierelevant arbejde: Der er kommet en 

pressemeddelelse vedrørende hvorvidt udveksling, praktik og 

studierelevant arbejde har en effekt på løn og beskæftigelse. 

Undersøgelsen viser, at udveksling har ingen effekt på hverken løn 

eller beskæftigelse, hvorimod at praktik og studierelevant arbejde har 

en positiv effekt på begge.  

vi. Derivatives and Risk Management: Der er kommet en forespørgsel på 

flere holdtimer i faget Derivatives and Risk Management. Vi støtter 

umiddelbart op omkring dette forslag.  

vii. Forsinkede studerende: Der er kommet et notat om forsinkede 

studerende. Rapporten viser at studerende bliver mindre forsinkede 

og fremdriftsreformen har en den ønskede effekt.   

viii. 5 års evalueringsrapporter: Vi har fået 5 års evalueringsrapporter for 

BSc.oecon, BSc.soc, Cand.oecon og Cand.soc. Rapporterne viser, at der 

generelt er et problem med frafald og med det fysiske studiemiljø 

(mangel på studiepladser). Vi ser også, at hver 3. studerende viser 

stærke stresssymptomer i forbindelse med eksaminer, men at 

væsentlig færre viser stærke stresssymptomer på deres kandidat. 

Rapporten viser at kun 6,7 % af cand.oecon og 0 % af cand.soc har 



benyttet sig af tilbud fra AU career. Samtidig viser rapporten at oecon 

studerende gennemsnitligt bruger 35,9 timer på deres studie og soc 

studerende gennemsnitligt 31,2 på deres studie. I rapporten nævnes 

det, at dette umiddelbart virker urealistisk lavt. Vi vil kigge på 

hvordan dette tal udregnes og om der eventuelt sker en målefejl i 

forbindelse med eksamensforberedelse.  

5. Eventuelt 

a. Der er for lang behandlingstid på dispensationssager. Der nævnes et eksempel med en 

studerende, der har dumpet 3. forsøg i statistik og har søgt dispensation. Denne 

studerende vil gerne vide hvorvidt han/hun skal søge ind på en ny uddannelse eller ej. Vi 

tager dette videre med til mødet. Det samme problem gør sig gældende med 

meritansøgninger.  

b. Hilde nævner, at TDF kommer til at ligge fredag d. 07/10. Reserver denne dag i 

kalenderen, det bliver awesome! 

c. Studiestartsudvalget: der er tvivl om hvorvidt studiestartsudvalget skal stå for en 

præsentation for udvekslingsstuderende. Tor kigger på det!  

d. Foreninger får ikke tid til individuelle præsentationer i rusugen. Et forslag er, at 

Oeconrådet laver en aften evt. i samarbejde med KØN og Financelab, hvor hver forening 

får 15-20 min. til at fortælle om deres forening og slutter aftenen af med noget aftensmad 

og hygge. Charlotte og Bettina går videre med dette.  


