
Oeconrådsmøde dagsorden d. 14.05.2020 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Victoria Draborg  
Referent: Mathias Barding  

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 15.04.2020 
 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Møde med formandskabet og studenterrådet  

o Studiemesse og DSF,  
▪ Man overvejer at slå det sammen, for at mindske mængden af dage med 

”øget risiko”.  
▪ Udgangspunktet er at DSF vil blive afholdt i efteråret. 

 
o Det er muligt at undervisning i efteråret kommer til at foregå digitalt.  

▪ Det bliver spurgt om læsesale og sidde pladser bliver åbnet op? 

• Det bliver de ikke.  
▪ Der er blevet lagt mange kræfter at udregne hvor mange der er på 

Universitet hele tiden, for at smitte risikoen forbliver lav for dem der 
SKAL være der.  
 

o Udvekslinger anbefaledes at blive udskudt til foråret 2021 
 

o Der er blevet tildelt 500.000KR. til studenterrådet som fagrådene kan søge, til at 
øge trivslen blandt de studerende.  

▪ FU anbefaler/ønskede gerne, at det blev rettet mod 1. års studerende og 
hjælpe dem, og andre udsatte studerende. 

 

4. Politisk udvalg 
a. Fællesråds møde d. 07.05.2020  

- FU mødet havde fokus på trivsel. 
- De går udfra at DSF og Studiemessen bliver aflyst men håber på det ikke gør.  
- De har snakket med udvekslingsstuderende der er blevet sendt/hentet hjem, og 

hvordan de kan løse deres problemer med at få ECTS pointene i orden.  
- Ændring af studieordninger så de akkommodere de digitale løsninger  
- Aarhus kommune har lavet en jobbank til danske studerende for at prøve at hjælpe 

studerende uden at tvinge dem til at tage SU - lån.  
- Dimittendmarkedet og boligmarkedet for nye studerende ser kritiske ud.  
- Meget af mødet handlede mere om information end reelle handlingsplaner.  

 



 
b. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 20.04.2020 
i. Assurance of learning - akkrediteringer  

1. Universitet følger ikke op på om de studerende lever op til de 
kompetenceprofiler der er blevet udformet - der er så også ved at 
blive udformet en ny kompetence profil. 
  

ii. Forhåndsgodkendte fag  
1. Så mange fag som muligt skulle gerne godkendes  

a. Bacheloren 
i. Real estate - blev igen godkendt  

ii. Investment and corporate finance - ikke godkendt 
fordi vi selv har lavet et alternativ. 

b. Kandidaten  
i. Tools for analytics - godkendt hvis ikke man har 

programmering på 6. semester.  
ii. Organizational theory - ikke godkendt  

 
iii. Generel information fra Studielederen  

1. Generel information for omlægning af eksamener  
a. Der vil ikke blive ændret på sværhedsgraden af fagene eller 

vurderingen.  
2. Studerende vil få mulighed for at evaluere på fagene efter 

eksamenerne udover de normale evalueringer.  
a. Det har stor interesse for universitetet at finde ud af hvilke 

dele af den digitale undervisning der fungere.  
 

ii. Det ekstra ordinære møde d. 27/4 - 2020 
i. Alle eksamener der foregår hjemme vil blive med hjælpemidler,  

ii. Meget matematiske eksamener får ekstra tid til at aflevere,  
1. for at akkommodere at studerende der aflevere i hånden har tid til 

at aflevere ved at tage billeder.  
iii. Alle mundtlige eksamener blev omlagt til Zoom eksamener,  

1. Monetary economic og 2 andre fag blev omlagt til mundtlige 
eksamener fordi muligheden for hjælpemidler gjorde det svært at 
vurdere præstationen.  

iv. Summer-university bliver også digitalt.  
v. Der blev kæmpet for at Statistik blev en bestået / ikke-bestået  

1. - det skete ikke… 
 

iii. PGA. Mette frederiksens beslutning om at åbne mere op, har nogen 
eksamensformer ændret sig.  

i. Nogen eksamener er blevet ændret tilbage til at blive fysisk  



1. Hvis man er i risiko-gruppe kan søge om dispensation til at foregå 
over Zoom.  

 
2. Da studerende skal have 3 ugers varsling, er det desværre ikke alle 

eksamener.  
  

3. Bachelor og speciale forsvar er ikke blevet fysiske og er stadig zoom.   
a. Administrationens begrundelse for ikke at omlægge speciale 

forsvar er fordi:  
i. Censor har sagt ja på baggrund af at eksamenerne 

foregår over Zoom, og nogen censorer er med over 
flere forsvar på en dag og ikke kan være alle steder på 
en gang.  

ii. Der vil være logistisk arbejde forbundet med 
omlægningen.  

iii. Protester fra studerende over skiftende eksamener 
former  

iv. Processen vil være alt for Tidskrævende. 
  

b. Det blev spurgt om det kan lade sig gøre at planlægge det 
hele forfra rent administrativt.  
Svaret var at fordi det hele skal foregå manuelt er byrden for 
stor til at de kan.  
 

c. Det bliver spurgt om der kan åbnes op for at de studerende 
selv kan booke lokaler hvor de kan være under forsvaret.  

i. Det bliver der spurgt om på næste studiemøde.  
 

d. Der bliver udtrykt stor utilfredshed med at det er af 
administrative årsager at det ikke kan lade sig gøre at 
forsvaret foregår fysisk.  

 
e. Som udgangspunkt vil speciale re-eksamenerne også være 

foregå digitalt.  
 

 
iv. Dagsorden for mødet d. 19.05.2020 

i. Endelig godkendelse af den aftalte studieordning.  
 
 

c. Møde med dekanen d. 29.04.2020 
i. Alle foreningerne havde et møde Thomas Pallesen og Prodekan Per Andersen.   

i. AU Summerschool bliver online alt sammen - ligesom på andre universiteter  
ii. Man vil forsøge at putte alle forårets arrangementer ind i efteråret, hvilket 

påvirker belægningen… 



1. Det bliver ikke først til mølle på arrangement planlægning, det bliver 
ligeligt fordelt   

2. Hvad vil vi gerne afholde?  
a. Det bliver afgjort af aktivitetsudvalget men de tager gerne 

imod forslag:   
i. Der er sendt stemmesedler ud til DGP så det kan godt 

afholdes.  
ii. Måske sammenslå Tour de forening og DGP  

iii. DGP kan måske også uddeles lidt mere symbolsk, eller 
man kan uddele 2 til næste år.   

iv. Forskerrunden skal også prioriteres, da det hjælper 
bachelor og speciale forberedelse.   

 
3. Problemer med første års frafald  

a. Fralagde sig ansvar og delte det ud til individuelle fakulteter 
og fagråd.  

b. Det foreslås at holde nogen ekstraordinære sociale 
arrangementer. 

i. Det bliver nævnt at de har et godt onsdags 
arrangement på Pol/Øk man måske kunne tage 
inspiration fra.  

  
4. Hvad sker der med efterårssemesteret? 

a. Det er muligt at dele af studiestarten kommer til at foregå 
online  

b. Hvis vi kan åbne dele af universitet for undervisning hvad skal 
så være?  

i. Det pointeres at studiestarten er super vigtig!  
ii. Åbne op for undervisningen af de ”yngeste” 

studerende  
iii. Man overvejer at åbne for ”små” forelæsninger, 

hvilket indbefatter økonomi, da vi ikke er så mange.  
iv. Der er bred enighed om at 1. og 3. semester skal 

prioriteres.  
v. Flytte matematisk/stat til online og holde de andre 

fysisk. Da det har vist sig på nogen af de 
naturvidenskabelig linjer at have god effekt at de 
studerende kan tilgå forelæsningerne igen.  

d. Departmental forum  
i. Forelæserne skal holde undervisning på den normale sværhedsgrad,  

i. Der har været tilfælde hvor forelæsere har afsluttet forelæsninger tidligt.   
ii. Omvendt har forelæserne svært ved at gennemskue om de studerende er med eller 

om de ikke kan følge det.  
 



5. Opdatering fra udvalgene   
a. Studiestartsudvalg  

a. Det er problematisk at mængden af 2. og 4. semester i OR er ikke eksisterende, 
i. Vi skal have gjort en indsats for at øge mængde af de yngeste studerende. 

b. Dimission 
a. Foreløbigt vil det foregå planmæssigt men udvalget må ikke lave nogen store udlæg 

det kun kan bruges på denne dimission og ikke kan bruges til næste år.  
 

6. Eventuelt 
 
Scientific methods, volder igen udfordringer: 
Arbejdsbyrden er igen alt for høj med en alt for stor mængde af læsning.  
Sidste år blev det lovet at Svend Hylleberg, ikke skulle undervis i det fag at det ville blive 
anderledes, men det blev det ikke. Der er skjult pensum.  Vi håber at fordi der er ny studieleder vil 
det være muligt at ændre forholdene.  
 
Han har angivet, 250 sider bog og 200 sider artikler - der er 350 sider artikler,  
Der er blevet tilføjet 9 ekstra artikler efterfølgende.  
 
Da kursus beskrivelsen blev der ikke specifiseret hvilke artikler. Hvilket vi gerne vil have ændret 
sammen med at vi gerne vil have nedbragt mængden af spørgsmål.   
 
 
 


