
Referat – 26/03/2019 
Nyt fra formandsskabet  

- Datoer til de sidste møder for semesteret  
o 23.04.2019 
o 15.05.2019 
o 18.06.2019 

 
- Hyggeaften på brætspilscafeen den 3. april.  

Politiske udvalg 
Studienævnet: 

- Drøftet evalueringer  
o Ingen fag i rød zone  
o Enkelte i gul zone  

§ Health economics  
§ Financial econometrics  
§ Accounting for decision and control  

- Ændringer af studieordninger  
- POLØK ændringer fra microeconometrics til politics and economics of the EU.  
- Ekstern lektor på marketing and management på 3. semester.  
- Fokus på eksamensvagter og mangel på kompetencer 

o Følg gerne op på dette til næste eksamensperiode 
 

- Næste møde: 
o Udfordringer på 5. semester i POLØK – mangel på koordinering mellem fag fra 

statskundskab og økonomi. Problem er at obligatoriske afleveringer ligger oveni 
hinanden, samme problematik er med eksamenerne.  

o Re-eksamen skal være specificeret på forhånd, fremfor at det bliver afgjort løbende 
o Primært makro eksamener skal evt. køres over til at være flow-lock eksamener 

fremfor at være i hånden. (skeptisk fra Oeconrådet)  
§ Søg inspiration udefra evt.   

o Nyt fag på 5. semester  
§ Mikroøkonometri fra kandidatniveau til bachelor niveau (udelukker dog 

økonometri 1, primært for POLØK)  
o Nyt Macro 2 opsæt – ny forelæser 
o Nye fagbeskrivelser kommer inden valg af fag til kandidat.  

Departementalt forum: 
- Undersøgelse af holdtimer 

o Resultat: halvdelen følte ingen forskel, 30 % følte at studenterinstruktor var bedre, 
10 % følte at PhD. – instruktorer var bedre.  

o 250 besvarelser ca.  
o Mere fokus på instruktorer der ikke kommer fra AU.  

 



Uddannelsesforum:  
- Mere centralisering fra studienævnenes indflydelse 

Opdatering fra udvalgene 
Aktivitetsudvalget: 

- Økonaften 
o 9. april  
o Oplægsholdere: 

§ Michael Groth (Århus kommune)  
§ Rikke Andersen (NETS) 
§ Morten T. Gildsig (Salling Group)  

- DGP  
o Uddelegeret opgaver 
o 10. Maj  
o Uafhængigt af Politonomifesten  
o Galla-tema  

 
Evalueringsudvalget:  

- Afholdt evalueringer for 2. og 4. semester 
- Sørge for at de individuelle fag for POLØK bliver evalueret også.  
- Fint med repræsentantskab fra de forskellige årgange.  
- Hjulpet at forelæser havde opfordret til deltagelse.  

Eventuelt.: 
 
Consulting group arrangement (12. april) må gerne promoveres.  
 
Bestilling af kopper (skriv til Victoria inden den 29.03.2019).  
 
Studenterrådet: mulighed for frivilligarbejde ved SPOT-festival og Northside.  
 
Dokumentation af mangel på studiepladser efterspørges (billeder, videoer o.l.).  
 
Ruspjece – mere social engageret samt sikre at samme budskab bliver nævnt i POLØK pjecen. Læg 
dog stadig vægt på det faglige.  
 
 


