Referat – 19/02/2019
Nyt fra formandsskabet
Mødedatoer = alle møder bliver fastlagt fremover.

Politiske udvalg
Studienævnet:
Opdatering fra konstituerende møde:
- Gruppespecialer:
o Oecon, skal være skrive alene på enten p-fag eller specialet.
- Ikke linjebetegnelser, men specialiseringsveje
o Deltagerbegrænsning, dog aldrig været et problem.
- Ændring af reeksamen for BA-projekt. Bliver flyttet fra 1. august til den 1. september.
o Model: 1. maj, 1. september, 1. december
- For at HA’er skal kunne tage en kandidat i økonomi, skal de have en vis mængde fag. Før
hen har Corporate Finance været et krav, men da det ikke bliver udbudt længere, bliver det
byttet ud med et andet fag på sigt.
- Stort frafald for udlandsstuderende på kandidaten fra økonomi
- Folk udefra kan ikke forvente at blive skrevet ind på kandidaten.
- POLØK
o Retskrav for kandidat ved statskundskab for POLØK, førhen kun været udbudt ved
økonomi.
- Studiestartsprøverne er blevet afskaffet for økonomi.
- Orientering om økonometri eksamen på 5. semester – resultat: ekstra forsøg til alle
interesserede.
- Klare retningslinjer for afleveringsfrister til eksamenerne (gennemslagspapir).
- Udvekslings cafeer:
o Tilbud der ønskes oprettet til at få hjælp til fag godkendelse o.l.
o Er blevet drøftet, løsningen var at studiehjælpen ville holde 2 timer længere åbent,
men det er dog ikke blevet klart meldt ud endnu, om dette var tilfældet.
o Reklame for meritguiden
- Oeconrådet skal følge op på evalueringsarbejdet, således at der bliver kontinuerligt svar fra
år til år. Dette års svarprocent var tilfredsstillende.
- INPUT:
o Dårlig koordinering for eksamensvagterne. (Lommeregner cases)
Akademiske råd:
- Orientering omkring seminaret på Sandbjerg gods.
Departementalt forum:
- Atypisk møde, da de ville gerne have mange input omkring studiemiljøet, masser af tale til
repræsentanterne for Oeconrådet.
- Spørgsmålstegn ved de Ph.d. Studerende som undervisere

o Til vurdering af dette bliver et survey sendt rundt til diverse årgange omkring
undervisningsniveauet af disse.
o Surveyet blev præsenteret.
o Spørgsmål ved om sprogbarriere er et problem.
Studenterrådet:
- Konstituerende møde torsdag den 21/02-19
- Driften og økonomien er godt kørende.
- Generelt set, så er der mange forskellige holdninger, hvilket afspejler at studenterrådet
repræsenterer hele universitetet.
- Ændring omkring kønsneutrale titler. Mening at det bliver et aktivt valg, til hvad ønskes
som tiltale til den enkelte.

Opdatering fra udvalgene
Aktivitetsudvalget:
- Økonaften:
o Navn skiftes tilbage til EØ og Økonaften
o Dato: 09/04/2019.
o Arrangementet skal også henvendes til POLØK
§ Rambøll
§ Ministerier
o Kendskab til tidligere studerende blev efterspurgt – forslag (hvis man har flere, må
man gerne henvende sig til Lukas Hørup):
§ Nina Enggaard - Finance
§ Mikkel Munk – Finance
- Møde med DJØF
- Den Gyldne Pegepind (DGP)
o Selvstændigt arrangement eller i forbindelse med politonomifesten?
o Enten all-in eller not at all.
o Fordel ved at holde det selv er at der bliver et tættere bånd med VIP’erne, da de
bliver hængende længere.
o Hvad er forelæsernes tanker omkring arrangementet?
o Jubilæum = evt. flere midler fra instituttet.
o Hvis separat arrangement, så skal det afholdes udenfor Politonomifesten.
o Ekstra slag for marketingsafdelingen omkring festen, så
o Spørgsmål ved lokation?
Evalueringsudvalget:
- Stadig åbent for tilmelding til de interesserede. Skriv gerne til Julia Løbner på Facebook

Evt.:
-

Arrangement for konsulentvirksomhed med livestream og casecompetition den 12. april.
o Samarbejde med ABC

-

Ikke muligt at få adgang til Nordøstlige hjørne fra Fuglsangsalle, det kan dog lade sig gøre,
hvis man finder pedellernes (betjentene) kontor ved Nordøstlige hjørne.
o Guide til eksamensperioderne.

