
Oeconrådsmøde dagsorden d. 20.01.2020 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Victoria Justine Ulriksen Draborg  
Referent: Mathias Barding  

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 27.11.2019 
- Godkendt 
 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Bank godkendelser 

Pga. ny strategi mod anti-korruption fra DB får alle bestyrelsesmedlemmer en besked på  
e-boks som skal godkendes for at Ditte (kasseren) får adgang til vores ressourcer.  

b. Nye medlemmer,   
Da vi godt kunne tænke os lidt flere medlemmer, blev der debatteret hvad der kunne være 
sjovt at lave af arrangementer, ideer der blev nævnt til mødet:  

 
- Pubquiz (vi laver selv et arrangement)  
- Vi laver en fredagsbar i samarbejde med ØF  
- (En kombination af fredagsbar og pubquiz, et indslag til fredagsbaren fx).  
- Fortsat lave facebook begivenheder og lave dem i god tid.  
- En begynder - body kontaktperson  
- Mentorordning guide  
- Åbendør politik  
- Beginvenheds oversigt  

 
Fortsat er gode ideer og andre tanker velkomne. 
 

 

4. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 06.11.2019 
o Kandidat-studieordningen med oprettelse af kernefag 

▪ 13 kernefag med krav om 30 ETCS-point. 
▪ Diskussionen om hvor mange kernefag og obligatoriske point mængde 

fortsætter stadig. 
o 5.semester valgfag  

▪ Real estate genoprettes ikke, fordi det er blevet vurderet at det er for niche-
orienteret til at være et 5.semester valgfag.  

▪ Oecon vil oprette sit eget Investment/corperate finance fag.  



▪ Det blev spurgt på mødet om man kunne trække et mat-øko fag over som til 
5.semester valgfag, som det var forsøgt med et finance fag i år men at det i 
stedet var et værktøjs fag.  

o Organisering systemet på AU skal laves om:  
▪ Under det nye system vil man kunne se hele sin undervisningsplan 

(Forelæsning, Holdtimer og Eksamener) inden man vælge sine fag.  
▪ Der kommer til gengæld begrænsning på hvor mange der kan optages på 

hvert fag.  
▪ Det er endnu ikke afgjort, hvordan det vil blive afgjort, hvem der kommer på 

hvilket fag.  
 

ii. Dagsorden for mødet d. 02.12.2019 
o Bo’s notat gennemgås 
o P-fag er stadig obligatoriske så under den foreslåede model vil det betyde at 40 

ETCS point er ”restringeret” af administrationen.  
o På mødet ligges der vægt på at prioritere flere fag over færrere point.  
o Det debatteres om man kunne pålægge specielle krav til kvaliteten af kernefagene.  

 
b. Departmental Forum  
- Inkludering af evaluering efter eksamener  
- Skærpet kontrol af eksamensopgaver  

o Der har været en del tilfælde af uhensigtsmæssige eksamener  
▪ Økonometri eksamen 5.semester sidste år  
▪ Statistik eksamen 2. semester der måtte tages om  
▪ Konsekvenser af brand 

o Øget kontrol af kvaliteten af eksamensopgaver så der ikke er for mange gengangere 
som ved 2.semester statistik.  

▪ Kunne forsøges rettes ved ekstern hjælp  
o Kvaliteten forelæserne/undervisning er det mest problematiske emne  

▪ Specielt nye og udenlandske forelæsere lader til at møde udfordringer  
▪ Bedre kvalitetssikring af forelæserne  
▪ Sidemakkeroplæring foreslås som mulig løsning således at de(n) kursus 

ansvarlige skal være tilstede ved nogen af forelæsningerne og derved kan 
give feedback på evt. problemer.  

 

5. Opdatering fra udvalgene  
 

6. Eventuelt 
 

- Problematiske eksamensopgaver:  
o 3.semester Macro 40% af eksamen omhandlede et emne der havde været meget 

lidt om i undervisningen.  



o Ved 5. semester Micro 1 havde der været usikkerhed omkring hvorvidt man skulle 
medbringe sin egen lommeregner. Altså igen udfordringer med lommeregnere.  

 
 
 


