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Godkendt dagsorden + referat fra sidst.
Nyt for formandsskabet
o Social
▪ Vin og osteaften
▪ Bowling
o Nye medlemmer
▪ Datoer på de sociale arrangementer, så man kan få hjælp = nye medlemmer
▪ CC kaffetider
• Synlighed
• Kage i R som alternativ, da første årgang læser i R
• Ideer modtages gerne
Politiske udvalg
o Opdatering fra sidste studienævnsmøde
▪ Formand Bo, næstformand Kasper
▪ Rune studieleder PØ godkendt, Bo som studieleder for Oecon godkendt
▪ Opfølgning af kvote 2
• Prioriteret rækkefølge (ift. dansk eller matematikfag)? Dog intet
endeligt endnu.
▪ Skærpe adgangskrav for HA ift. søgning af Oecon-fag. Dumpede HA fag =>
vælge Oecon-fag. Arbejdes på fagpakke for HA, så de har en chance på
Oecon-studiet (tre fag fra Oecon, er der snakket om ift. fagpakke)
▪ Evalueringer
• Mange fag hvor der er meget lav deltagelse
o Grunden hertil: spammet på Blackboard grundet ombygning
o Fag med hård medfart bliver taget hånd om.
• Reeksamen (forsinkelse)
o Intet problem
o Dog et problem når reeksamenerne bliver rykket til marts.
▪ Tavler, som kan findes i forskellige befinder sig ikke her. Opfølgning på
tavler er sat i værk.
o Næste møde studienævnsmøde
▪ Opfølgning på kursusevalueringer
• Udbyttet af faget - tre fag har rød evaluering (dårlig).
o Vurdering om hvad, som er gået galt osv.
▪ Ny studieordning PØ
• Ændret, spil teori indgår ikke mere, som en del af studieordningen.
• Mere public management
▪ Fagudbudsplaner + fagbeskrivelser
• Gennemsyn af fagbeskrivelser
o Feedbackformer
o Faglige forudsætninger
o Ovenstående bliver opdateret.
• Finance;

1

o I 2019 kommer der nyt financefag
o Ny underviser, dog ved man ikke, hvem som varetager dette
fag fra 2018 (corporate finance). Rykket det nye financefag
fra 2019 til 2018. Så corporate finance forsvinder efter 2018.
o Principal of mathematic and statistic
▪ Mangler underviser i statistik
▪ Kursusevalueringsordning
• Hvad er oplevelsen af evalueringsskemaet
o Tidsramme for evalueringerne gerne den samme.
• Proceduren, hvornår man får evalueringen, hvor længe man får til
det
o Læg tid til at besvare i starten af undervisningen, så man ikke
bare går før.
o Længden er tilpas, dog skal underviser bare lægge
evalueringen 5 minutter ved en pausetid, og afsætte tid til
dette.
o Anden måde at finde evaluering end ved link
o Ved uddannelse forum kommer der en anden måde, hvorpå
man gør dette. Så evalueringen kommer til at ligge på
forsiden af blackboard.
o Evt. sætte tid af til holdundervisningen
• Opfølgning af evaluering i studienævnet, hvordan tages der hånd om
dem.
o Følge opfølgning fra tidligere, så man kan se forskelle fra
tidligere år. Følge udviklingen fra før.
o Mere synlig, hvad der sker med de udfyldte evalueringer
o Evt. ved dårlig deltagelse og dårlig evaluering, så kan
evalueringen muligvis blive åben igen.
▪ Eventuelt
• Anonymitet på studiet
o Evalueringer
o Jobansøgninger
o Ex afslag på instruktorjob
o Personlige evalueringer fra mikro/makro
▪ Se kommentarer for evalueringerne om andre
instruktorer.
o Reeksaminér med navne, gerne med studienummer i stedet
for navn.
o Fællesrådet
▪ Nyt forretningsudvalg
▪ Kvote 2 er på baggrund af de adgangsgivne fag
• Smartere måde at lave kvote 2
▪ Vedtaget budget
o Akademisk råd
▪ Samlet indsat til næste valg
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Fælles liste
o Intern bestemt rækkefølge
• Stå sammen mod de andre (KSS)
• Ulempe ved at listen hedder noget med fagråd
o Gør reklame for de opstillede, så man ved, hvem som er
oecon.
o Departmental forum
▪ 1. marts tiltræder Niels Haldrup som studieleder
▪ Stor rokering af medarbejdernes arbejdsplader i august
o Uddannelses forum
▪ På årsplan bliver der arbejdet med evalueringer
▪ Fokus på kvaliteten af uddannelserne
▪ Eftersyn af hvordan man laver eksaminer på BSS
▪ Brande Økonomistudiet
• Bedre kunne skelne de forskellige uddannelser
Opdatering fra udvalgene
o Aktivitetsudvalget
▪ Arbejdsopgaverne er delt ud
▪ Dato snart sat
o Evalueringsudvalget
▪ Evaluering finder sted den 15. marts
o Dimission
▪ Afholdes den 8. september
▪ Anden frist 2. sep. For specialeaflevering
Eventuelt
o R-bygningen studiefaciliteter
▪ Nedsætte en gruppe, som vil komme på forbedrende tiltag: Marie, Louise L.
og Kasper.
o Roombooker
▪ Dårligt, at det kun er fire timer og at ikke alle lokaler er tilgængelige
o Studievejledningen
▪ Gerne henvise direkte til studienævnet/Oeconrådet, hvis det er noget, som
vi kan hjælpe med
o Evalueringsmail
▪ Kommenter på Facebook, hvis man har kommentere til dette opslag (Opslag
fra Kasper)
o Parkeringsplader
▪ ABC går ind i sagen.
▪ Parkering i L, hvor parkeringskælderen bliver brugt til opbevaring.
▪ Parkeringsplader er for lidt kontra studerende.
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