
Referat – 23/04/2019 
 
 

Nyt fra formandsskabet  
Socialt arrangement – Sommerfest 

- Forslag: Mellem den 21. Juni – 28. Juni 
o PØF og ØF bar til orientering 

Politiske udvalg 
Studienævnet: 

- Fagbeskrivelser blev diskurteret 
- POLØK er pressede på 5. semester 
- Macro fag elektroniske eksamener  

o Ideen blev skudt ned, da Wiseflow ikke er gearet til at håndtere mængden af 
matematik især 

o Spørgsmål om finansieringsfag fra MatØk. til valgfag for 5. semester  
§ Overlap med Tom Engsteds fag  
§ Gør det bekendt for nuværende 4. semester  

 
- Fagbeskrivelser til høring  
- Godkendelse af fagklynger  
- Liste med forhåndsgodkendte fag  
- Læringsbarometret  
- Orientering  

o Stressundersøgelse for POLØK  
o Diskussion om POLØK skal være selvstændig på sigt  

- Fagklynger 
o Tilgængeligt på studieportalen 
o Essencen er, at fagene kan komme til at overlappe rent planlægning-mæssigt, men 

det er stadig tilladt at få to overlappende fag, men sandsynligheden for at to 
forelæsninger ligger samtidig er til stede.  

Campus 2.0:  
- Esben til møde den 02/05 omkring undervisningsformerne  

o Flere læsepladser 
o Behold de store auditorier, men også pladser til studier af mindre kapacitet.  
o Konverterbar er et godt eksempel på et dejligt studieområde, på nær at det ligger i 

en kælder  
o Skeptisk omkring internetbaseret læring  

§ Pres fra omverdenen 
o Tænk på det sociale (arrangementer, symposium etc.)  
o Plan på AU’s hjemmeside 
o Kantine på BSS, krav 
o Gode cykelparkeringsforhold (cykelkælder)  



 
Studenterrådet:  

- Danmarks største fredagsbar 
o Underskud sidste gang, formentlig pga. dårligt vejr 
o Får støtte fra AU’s side.  

- Reformulering af ordvalget ”dårligt valg” til ”det-kunne-være-gået-bedre-valg” 
- Nicolas er blevet valgt ind som kritisk revisor 
- Valgfrihed af titler til posterne 
- Svært ved at få sponsorater til DSF.  

o Spørgsmål ved kommercielle sponsorater 
- RIA – ingeniørerne, har fået påduttet hvem de må få sponsorater af, måske breder dette 

sig til resten af universitetet. Molekylærbiologerne har haft samme problem med 
virksomhedsbesøg.  

- Bæredygtighedstiltag 
o Stress, miljø, campus 2.0 …  

Departementalforum: 
- Møde før påske, regnskabsgennemgang, spar 2 pct. 
- Niels Haldrup synes DGP er alletiders, rykklap derfra 

Uddannelsesforum:  
- Iværksætterforening a la BSS-sport 
- Fokus på stress 

Opdatering fra udvalgene 
Aktivitetsudvalget: 

- Oeconaften 
o Meget vellykket, glad for repræsentantskaberne af foredragsholderne 
o Knap så mange deltagende som var håbet, men pga. 2. semester havde fået rykket 

en undervisning  
o Tag fat i OPØ’er til næste års arrangement 
o Evaluering: 

§ Positivt 
§ Lidt flere fra nationaløkonomi  

- DGP 
o Format: Selvstændigt arrangement, dresscode,  
o Fået støtte fra instituttet 
o CA møde omkring støttet 
o Nationalbanken støtter pengepræmien 
o Sponsorater omkring rammerne 
o Stemmer bliver talt op  
o Gerne musik hele aften 
o Markedsføring: 

§ Print plakater  
§ Fokus på 2. semester årgangen  

o Skriv til Lukas hvis man ønsker at være hjælpere  
 



Bygningsansvarlig: 
- Husmøde torsdag den 25/04 
- Koldtvandsautomat (er en på IMSQE)  
- Bordfodbold-bord? Hyggerum?  
- Hvorfor er toiletter blevet medarbejder-toiletter (mest henne på studiet)? 
- Køkkenorden 

Eventuelt.: 
 
”Hack, Shape, Innovate” – arrangement 

- Resultatet var godt, men mangel på deltagende  
- Udbyttet er godt 

 
Årligt status møde, Oecon-uddannelsen - 30/04 

- Mangler en deltagende  
o Louise tager med 

 


