
Oeconrådsmøde referat d. 09.09.2019 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 18.06.2019 

- Godkendt  
 
 

2. Nyt fra formandskabet 
a. Mødetider dette semester 
b. Socialt arrangement 
- Kom gerne med ideer  

o Vin og oste smagning 
o Vin og petanque  
o Kagekonkurrence 

 
 

3. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 19.06.2019 
o Procedure ved omprøver v. bachelor på 6. semester  
o Bachelor skal forsvares fremover (kun Oecon studerende)  

§ Ikke afgjort om gruppe forsvar er en mulighed  
o Synes der er for mange som udskyder specialet  

§ Skal aflevere noget som giver grund for udskydelsen.  
o Uddannelsesugen  

§ Går godt på studiet 
§ Eksamensstress og mangel på feedback eneste minus 

o Summer school fag: International management  
§ Fungerede ikke super godt.  

ii. Opdatering fra mødet d. 23.08.2019 
o Rikke ud, Christina ind som næstformand og Nicolas overtager den ekstra plads.  
o Kandidat speciale skal skrives på engelsk. Bachelor projekt er stadig tilladt at skrive 

på dansk (v. aftale med vejleder)  
o Linjebetegnelser – ingen vælger dem.  
o Stresssamtaler skal være en mulighed, lig de som er blevet foretaget på POLØK.  
iii. Dagsorden til mødet d. 13.09.2019 
o Forårsfag skal evalueres  

§ Input: mangel på evaluering af ”International management”  
o Godkende fagbeskrivelser  

§ Mikroøkonomi på 2. semester bliver på dansk og 4 timers eksamen uden 
hjælpemidler  

• Hvad er begrundelsen på dette?  



• Oeconrådet lægger vægt på, at det er stadig vigtigt at have 
mundtlige eksamener  

• Spørgsmål ved eksamensvagter og deres kunnen i form af uden 
hjælpemidler.  

iv. Programmeringseksamen – Dagsorden 
o Meget delte meninger omkring eksamensformen  
o Ide om programmering skal implementeres mere fra starten  
o Kig mod andre universiteter 
v. Evt. 
o Reeksamen i økonometri (4. semester) bliver mundtlig per definition.  
o Pensum ved scientific methods er under lup.  
o Fagklynger (foråret) kommer op på et tidspunkt.  

b. Aftagerpanelmøde 
- Hvordan går det?  

o Det går rigtig godt  
- Marketing og strategi  

o Samfundsforståelse fra KU (ish) kunne evt. erstatte det?  
- Malene Kallestrup: Hvilke finance fag/emner ønsker de studerende?  

o Merc. Fag er generelt gode eksempler på specialiseringer indenfor finance.  
o Hvad gør de på matematik økonomi?  

- Obligatoriske fag 
o Aftagerpanelet er positive omkring ideen.  
o OR: Hvis dette skal være tilfældet, så skal fagklyngen af obligatoriske fag være bred.  

- Ide om at fjerne systemet med 4-5-6.000 points fag.  
- Profileringen i at være cand. Oecon. Skal sikres.  
- Summer school på KU er en del af mobilitetsvindue nu, men man vil se om det kan lade sig 

gøre om det tæller som ”almindelige” point.  
- Revurdering af hvilke universiteter der kan godkendes til udveksling.  

 
 

4. Opdatering fra udvalgene  
a. Aktivitetsudvalget 

i. TDF 
§ Enten den 27. september eller den 4. oktober.  
§ Tema: ”Fordomme om uddannelser”  
§ Lang fredagsbar – ingen fest efter.  

b. Dimission 
o Det gik godt 

 
 

5. Eventuelt 
- Nye medlemmer og jagt på samme.  

o Begivenheder på Facebook 



o Lidt mere reklame til evalueringsudvalget  
o Velkomst komité  

§ Victoria  
§ Ditte 
§ Christina  

o Oeconrådet synlige ved fredagsbarer.  
o T-shirts til formandsskabet for synlighedens skyld.  


