
Møde den 16/1 2018 
 

• Godkendt referat fra 30.11.2017 

• Nyt fra formandsskabet 
o Flexible planlægning af møder. Datoen for, hvornår mødet skal holdes, skal gerne 

komme i god til. 

• Studienævn fra 05.12.2017 
o Karakter på matematik på kvote 2 

▪ 7 for at komme i betragtning, 10 så er det en fordel 
▪ Dette bliver implementeret fra 2020 

o Vinterstart stadig åben for alle på AU 
▪ Mærkeligt signal ift. KU har vinterstart for alle 

o Feedback 
▪ Diffust hvad det er. 
▪ Meld ud hvilket feedback som er på studiet 
▪ Feedback for hvert kursus vil fremadrettet blive inkorporeret i 

kursuskataloget => bliver implementeret fra nu af 
o BSS har købt flexible tavler 

▪ Som kan lånes efter behov 
o Dele klasselokaler ift. studiebehov 

▪ Dette kan ikke lade sig gøre. 

• Studienævn 22.01.2018 
o Opfølgning af kvote 2 model 

▪ Matematik karakter det afgørende 
▪ Skal der også andre relevante dokumenteret kvalifikationer til 

• Dette skal specificeres - rettesnor 
▪ Sommersuppleringskursus tæller ikke med i karaktergennemsnit i det 

pågældende år 

• Tages til diskussion til mødet 
▪ Optag på kvote 2 er 18 personer 

o Skærpet kandidatkrav 
▪ HA kan ikke få optag ej eller erhvervsøkonomi 
▪ Ønsker skærpet adskillelse mellem erhvervsøkonomi og økonomi 
▪ HA har taget business fag, bliver problem hvis der ikke bliver udbud så 

mange business fag. 
o Evalueringer 

▪ Ikke modtaget endnu 
▪ Kritiske punkter tages til næste møde 

o Forhindring at vente et år på en reeksamen? 
▪ Tre forsøg i eget pensum 

• Det skal være konsistent 
▪ Ikke et problem på kandidaten 

• Kan lægge disp.-ansøgning 

• Det er med vilje, hvis det er tredje forsøg 
▪ Ikke en årsag til at folk bliver forsinket grundet tredje forsøg 



▪ Man kan selv søge om anden eksamensform ved ex sygdom 
(disp.)(kandidat) 

• Departmental forum 
o Ny institutleder 

▪ Give anbefaling 
▪ Ansættelsesprocedure til februar 

o Overskud 
▪ Penge ikke bruges til forbedring af R 

• Tage fat i Lone (sektrær), hvis forbedring af R, ændringer af måden R 
bliver benytter på 

o Give ideer + overslag ift. priser, hvis ændring ønskes 

• Ex. Google analytics til at sende ideer ind (deling på overgangssider). 

• Aktivitetsudvalg 
o Den gyldne pegepind dato: 

▪ Fint med dato før bachelor-aflevering 
▪ Ellers kan det være to uger efter bachelor-aflevering 
▪ Fest med ØF vigtigt 

• DJØF 
o Ikke længere nødvendigt at være en del/være med i et fagråd ift. at være Djøf 

repræsentant 
▪ Ændring af statut 

 


