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Nyt for formandskabet 

• Valgliste 
o Akademisk råd fællesliste 
o Oecon kommer ikke til at stå ud fra navnet, heller ikke hvor de personer, som stiller 

op kommer fra, hvilket studie. 
o Folk stemmer ud fra, hvad de kaldes (kender). De sætter sig ikke ydereligere ind ift. 

hvem som er bag ift. navnene 
o Man skal gøre det, da det bliver lettere at sælge til valget.  
o Kald det noget ala fagråd på BSS. 

• Sommerfest 
o Husk at stemme hvilken dato som passer. 

 
Politiske udvalg 

• Studienævn 19.04.2018 
o Datapakker, årligstatus, uddannelsesevaluering 

▪ 1. års frafald 
▪ Der er sat foranstaltninger i gang for at mindst dette 
▪ Fokus på matematik-karakter 

o Aftagerpanel møde i august 
▪ Med SOC repræsentanter,  
▪ De kommer fra erhvervslivet, og dermed forme økonomi i fremtiden 

o Videnskabsteori 
▪ Eksamensforms-ændring  
▪ Overgangsordning 
▪ Tre-timer fra 7 dage. 

o Økonometri 1 
▪ Eksamen ændret, da forelæser ikke kan være tilstede i januar. 
▪ 4 timer i stedet 
▪ Flere holdtimer 
▪ Kunne ikke få en mundtlig eksamen 
▪ Det ser ud til, at ændringen kun sker denne ene gang. 
▪ Den obligatoriske opgave ryger med denne ændring. 
▪ Større fokus på skriftlighed 

o Man kan se lokalet for eksamen inden eksamen kommer muligvis til reeksamen-
perioden. 

 

• Studienævn 16.05.2018 
o Uddannelse forum 

▪ Ikke længere muligt at have obligatoriske opgaver, som i dag. 

• Ikke bestået/bestået 

• Dette bliver ændret fremadrettet 
o Tilmelding af fag 

▪ Gennemgående ser det godt ud 



o Forhåndsgodkendte  
▪ Der er lavet spørgeskema 
▪ 26 har lavet uddybende kommentarer 

• Viser at der er et problem 
▪ Der er kommet rettelser på dette 

• Forhåndsgodkendelse 

• Ser på en fagpakke 
o Man ser på de enkelte fag, så der bliver set på de enkelte fag. 

Dermed kan man også lave en godkendelse for tidligere 
godkendte fag. 

• Må ansøge om 40 ECTS 

• Mere lempelige krav ift. litteraturlister 

• Ansætte tidligere udveksling-studerende, som kan hjælpe de 
studerende 

o Give eksempel på ansøgning 
 

• Månedsmøde med dekanen 
o Der er kommet studiepladser på dagsorden 
o I S-bygningen er der ikke kommet så mange arrangementer, så det ikke optager 

studiepladser 
o Parkeringsforhold 

▪ Intet nyt 
o Alle organisationer skal være synlige, da de mener, at man skal være stolte over 

dette 
▪ Information omkring dette følger 

o Booking af lokaler kun 4 timer 
▪ Kører semesteret ud, men vil diskutere det senere 

 

• Fællesrådet 
o Ikke samarbejde med Northside mere 
o Været med på Spot-Fesitval 
o Rammerne for Danmarks største fredagsbar 
o Sarah vil gerne overtage posten fra Niels, som repræsentant ved fællesrådet 

 

• Uddannelsesforum 
o Folk bliver hurtigere færdig efter fremdriftsreformen 
o Går ud over kvaliteten for de empiriske specialer 
o Evaluering af evalueringsordningen 
o Hørte om de digital indfødte ift. betydningen for universitetet 
o Fastholdelse af de studerende de første mdr. 

 

• Departmental forum 
o Nyt fra de studerende er et nyt fast punkt på dagsordenen.  

 
 



• Årligt statusmøde 
o Førsteårsfrafald 

▪ Vil se hvad kvote 2 ansøgningerne hjælper på dette 
▪ Flere studieplader er et løbende process 

 
Opdatering fra udvalgene 

• Aktivitetsudvalget  
o Den gyldne pegepind 

▪ Ikke så mange tilmeldte (100 tilmeldte) 
 
 


