
Referat 11/06 2018 
 
DJØF-repræsentant 

• Man skal møde op til generalforsamling en gang årligt, for at være repræsentant 

• Førhen har der været en repræsentant i bestyrelse i OR. 

• Nicolai er ikke mere repræsentant, hvilket derfor gør, at alle kan blive det nu. 

• Skriv til Nicolai for mere information. 
 
Nyt fra formandsskabet 

• MELD DIG TIL SOMMERFESTEN!! 
 
Politiske udvalg 

• Studienævn 

• Opdatering fra sidst d. 16.05.2018 
o Merit 

▪ Al for lang process 
▪ Optimeret 
▪ Forslag til at forbedre denne er blevet givet videre.  
▪ Må gerne bruge tidligere års litteraturliste.  
▪ Det bliver ikke samlet til bunke 

• Denne process vil blive gjort mere tydeligt 

• Der kommer ”studiecafeer”, hvor en tidligere studerende, som har 
været afsted, er med + studievejledningen 

▪ AU-Go  

• Se fagpakker 
▪ Man kan søge, når man har en plads. 
▪ Man må sende op til 40 ECTS. 
▪ Forbedring Ift. studievejledningen, hvor en enkelt studievejledning får 

specielvejledning ift. området. 
▪ Del gerne den nye information. 

o Ikke må have bestået/ikke bestået obligatoriske opgaver, som ikke tæller med 
▪ Man må ikke dumpe på indholdet på de obligatoriske opgaver. 
▪ Må kun bedømme på formkrav. 
▪ Dette gælder for foråret 2019 

o Undervisningstilmeldinger 
▪ Mange som har tilmeldt sig fag på 3. semester (150 studerende) 
▪ Kandidaten 

• Ny institutledelse 

• Skrottet hvis kun 15 tilmeldte førhen, så der er mange forskellige fag 
nu, da de har ”droppet” denne regel. 

• Nu bliver det en vurdering om faget bliver oprettet eller ej. 
o Aftagerpanel i august 
o Eksamenslokaler kommer ud digitalt, dog ved de ikke, hvordan endnu. 

• Dagsorden for mødet d. 18.06.2018 
o Opdatering af studieordningen  



▪ PØ- er ved gøre dette 
▪ Ændrer et fag, så udvekslingsstuderende ikke vælger faget 
▪ Få selvstændig kandidat. 

• Akademisk råd 
o Campus ved universitetsbyen 
o Akademisk råd mangler en repræsentant, som kan have interesse i, hvad der skal 

laves i den nye universitetsby ift. foreningerne.  
o Hvis interesse sig endelig til. 

 
Opdatering fra udvalgene 

• Aktivitetsudvalget 
o DGP 

▪ Godt at se så mange hjælpere 

• Tak til dem! 
▪ 102 deltog.  
▪ Fremadrettet, skal man hurtigst muligt hive fat i ØF, for at have fastlagt en 

dato. 
▪ Promovere det tidligere. 

 
Eventuelt 

• Frivillige til studiemesse 
o Hvis man lyster, så meld det gerne til Rikke. 

 


