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Nyt fra formandskabet:  

- Nedpakning af kontoret 
o Tirsdag den 28. februar pakker vi kontoret sammen, da flyttekasserne bliver hentet 

i løbet af onsdag den 1. marts.  
- Bowlingtur 

o Formandskabet foreslår en bowlingtur for Oeconrådets medlemmer. Der var 
opbakning omkring dette forslag, så formandskabet ligger en Doodle op på gruppen 
ift. at få fundet en dato.  

- Vidensbanken 
o Mandag den 13. marts laver formandskabet Vidensbanken om til Google Docs, 

således det bliver lettere at redigere i dokumenterne efter afholdelse af 
arrangementerne.  

- Indflytterfest d. 24 marts 
o I forbindelse med en forlænget fredagsbar hos ØF afholder vi ”Indflytterfest”, som 

forløber ligesom Tour de Forening. Vi skal derfor have fundet et tema.  
- EQUIS 

o Vi skal have fundet 2 repræsentative personer fra vores uddannelsesområde, der 
ikke sidder med i råd eller nævn, og som gerne vil deltage i udarbejdelsen af 
”student report”.  

- Emblem 
o Vi har modtaget en mail fra en dansk emblemfabrik, men da der er nok nåle til 

forårssemestrets dimission vælger vi ikke at reagere på mailen.  
 
Opdatering fra sidste SN møde (23. januar): 

- Nye akademiske reguleringer 
o Nogle studerende fra Public Policy skal gerne fremadrettet deltage i vores møder, 

da deres kandidat ligger inde under vores studienævn.  
- Mulighederne for valg af fag indenfor makroøkonomi skal gerne udvides 

o Der er nogle kandidatstuderende som vælger KU, fordi det er mere 
makroorienteret.  

o Forslag: Opgradering af Anders Laugesens fag.  
- Evaluering af kurser 

o Overordnet tilfredshed, dog har særligt ”Organization and Management” fået kritik.  
- Uddelegering af autoritet 

o Godkendelse af fagskifte: Rikke Clausen og Charlotte Christiansen. 
o Charlotte Christiansen er formand og kan under særligt pressede situationer selv 

træffe beslutninger, hvilket der blev givet tillid til.  
- Merit 

o Proceduren fortsætter som hidtil. Dog er dette et punkt, som Studienævnet vil 
arbejde videre med, da kravene bør lempes.  

- Mikro/makro på 1. semester 



o De studerende, som ikke består, vil blive kontaktet for at høre, om de fortsat er 
studieaktive. Formålet med dette er at hjælpe de studerende, hvor 
studievejlederen tager kontakt. 

- Soc 
o Det er konkluderet, at Soc-programmet bliver magen til HA med undtagelse af få 

justeringer ift. bachelorprojektet.  
- Bachelorprojekt 

o Der er blevet sat deadlines ift., hvornår man skal have næste forsøg, såfremt man 
ikke består første eller anden gang. Disse deadlines ligger med tre måneders 
interval. I stedet for mundtlig opponering bliver det skriftlig opponering de to 
efterfølgende gange. 

- 5 års evaluering 
o Der kommer snart data fra 5 års evaluering.  
o Oprids: Dette er en måde at tjekke op på, hvordan det står til på uddannelsen.  

- Topics 
o Det er nu ikke længere muligt at skrive mere end ét internship topic.  

- Booking af lokaler 
o Det er et problem, at vi skal blive op til midnat for at booke lokaler til næste dag. 

Dette er et IT-problem, som man forsøger at løse. 
- Mundtlige eksaminer 

o Det blev sagt videre til rækkekoordinator, at mundtlige eksaminer er begyndt at 
variere ift., hvor lang tid de studerende er inde.  

 
Kommende SN møde:  

- Oversigtsmodel over financeafdelingen 
o Skema over hvilke fag der er, og hvordan disse fag bygger ovenpå hinanden.  

- Diabetes 
o Til skriftlige eksaminer vil blodsukkeret typisk være mere udsvingene, så der vil 

være behov for at tjekke det oftere. Derfor gives der fem minutter pr. time efter 
den første time; hvis man er til eksamen i tre timer gives der samlet set 10min 
ekstra.  

- Kursusbeskrivelser 
o Diskutere forslaget om, at statistikdelen på 1. semester skal indeholde mere Stata, 

samt at eksamensformen for dette fag skal laves om til Flowlock.  
- Kursusklynger 

o Det handler om at tilrettelægge fagene, således at fagene i samme klynge må 
overlappe hinanden ift. skema. 

- Omrokering af tre kurser 
o Firms and Markets/Business Strategy på 2. semester, Business Economics på 3. 

semester og Financial Markets på 4. semester.   
o Pointerne i rokeringen er at arbejdsbyrden på 3. semester bliver mindre og det 

bliver nemmere at anskaffelse eksterne forelæsere til Business Economics. 
Dog vil 4. semester bliver tilsvarende mere intensivt med, QQL, Trade/spilteori og 
Financial Markets. Financial Markets vil dog blive gjort mindre opgave tungt til den 
tid, hvor forslaget eventuelt træder i kraft.  



- Godkendelse af studieordninger for Cand.oecon og Cand.soc 
 
Akademisk Råd: 

- Orientering omkring foreløbig regnskab 
- Fremdriftsreformen  

o Reformen ser ud til at have virket efter hensigten, og derfor er antallet af bøder 
blevet mindsket.  

- Emner i det kommende år 
o Undervisningskompetencer 
o Temadage  

- Uddanne flere til erhverv frem for til det offentlige 
- Diskussion omkring diversitet i ledelsen hos Aarhus Universitet 

 
BSS Uddannelsesforum: 

- Fokuspunkter i det kommende år: 
o Karrierer og arbejdsparathed 
o Mere IT i undervisningen 
o Kvalitetssikring ved eksaminerne 
o Studienævnsstruktur 

▪ Vi har samarbejde med OPØ sammen med statskundskab. Diskussion om, 
hvordan vi får struktureret disse studienævn, således det er mest 
hensigtsmæssigt.  

- Strategiske midler som bliver stillet til rådighed til hvert fakultet 
o Rammerne i år er, at man skal gøres karriereklar, som er i forlængelse af det første 

punkt.  
o Herunder omstændighederne omkring praktik, mere praksisorienteret 

eksamensformer og mere bevidsthed omkring, hvilke kompetencer man kommer 
ud med efter uddannelsen.  

 
Aktivitetsudvalget: 

- I forårssemestret afholder vi EØ – og Oeconaften samt Den Gyldne Pegepind. Vi skal derfor 
have fordelt os på de to arrangementer. Derudover ønsker Nordea ikke længere at 
sponsorere prisen til Den Gyldne Pegepind, så vi skal have fundet en ny sponsor.  

 
Evalueringsudvalget: 

- Der er evalueringsmøde den 13. marts, og der er sendt mail til holdrepræsentanterne.  
 
Dimissionsudvalget: 

- Der er dimission den 13. maj. Grundet mindre fleksibilitet med specialeprojektet kan det 
være, at dimission på sigt kun skal afholdes 1 gang årligt.  

- Der mangler forslag til en god taler.  
 
Eventuelt: 

- HUSK at der er fotografering til næste OR møde!  


