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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Dagsorden godkendt 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag referat) 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Referat fra møde den 27. oktober 2021 er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 
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3. Orientering 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Der har været afholdt valg til studienævn og nedenstående 3 studerende er blev valgt ind: 

Mikkel Rosengren 

Sanne Petersen 

Emma Pedersen 

De studerende skal vælge én af disse studerende som næstformand.  

Det er blevet godkendt at studienævnet udvides til 3 studerende samt 3 VIP’ere. Når de formelle tiltag er på 
plads, vil et 3. VIP’s medlem blive udpeget. 

 

Studerende har ønsket at lave noget andet end projektarbejde på 8. semester. Dette ønske er der kommet 
afslag på fra Uddannelsesjura og Prodekan for undervisning.  

Man må gerne lave noget anden end projektarbejde på 8. semester. MOM har været i dialog med prodekan 
for undervisning omkring afslaget, og der vil blive lavet en sagsfremstilling, som vil blive rundsendt til 
studienævnet. 

Studienævnet har den indstilling, at såfremt det ønskede forløb giver mening, så godkendes det. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Sagsfremstilling rundsendes til studienævnets afgørelse. 

4.Handleplan 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Gennemgang af den rundsendte handleplan.  

MOM har drøftet en forenkling af forløbet omkring handleplanerne med den nye studieledelse, hvilket de er 
enige i.  

Der arbejdes løbende med de 8 punkter, nævnt i handleplanen. 

• Frafald på bacheloruddannelsen – det er stadig et problem. Møde afholdt mellem ØF og SN for at 
drøfte hvorfor man dropper ofte ud som gruppe. Midtvejsevaluering – har forsøgt at få det til at 
fungere med gruppearbejde. 

• Progression i PBL – er nu indskrevet i studieordningerne 

• Revision af studieordningerne – er ajour 

• Dimittender – Vi prøver at bibeholde kontakten til de studerende er endt uddannelse. Ikke en nem 
opgave, men der kan være en god pointe i det. 

• Aftagerpanel – der har været afholdt det første møde i det nye aftagerpanel, og der er store 
forventninger til dette 
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• Praktiksteder – Tilbagemeldingerne fra praktiksteder er, at man er glade for dygtige studerende med 
gode analytiske evner. I øjeblikke har vi kun SparNord, som kan bruges som praktiksted. Fungerer 
fint iflg. evalueringerne 

• Optag – øget optag. Men er usikker hvilken påvirkning Corona har haft på optaget.  

• Internationalisering – ikke optimal, da hjemmesiden er på dansk. Vil måske blive oversat i løbet af 
foråret 2022.  

 

Dimensioneringsplan – vi ved endnu ikke hvordan den kommende dimensioneringsplan ser ud. Der kommer 
ikke rigtig noget frem fra ledelse omkring dette emne.  

Vi kører videre med denne handlingsplan, men satser på en den bliver ’slanket’ 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

5. Studiemiljø 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 

Indstilling: 

   
På denne hjemmeside kan man finde de studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet for 2021: 
https://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/1094/1094083_studerendes-kvantitative-evaluering-af-
studiemilj--et.-for--ret-2021.pdf 
 
Det er svært at se vores studie i den store undersøgelse. Der er ikke mange studerende, som har besvaret 
spørgeskemaet. Vi skal ud i lokalerne, for at være sikre på, at de studerende besvarer. 
 
Sammenholdet på studiet kan styrkes ved at gennemføre gruppedannelsesprocessen igen på 2. semester. 
 
Studienævnet drøftede de indkomne besvarelser, og konklusionen på opfølgning blev følgende: 
 
Ønske om særskilte data i forhold til OECON 
Alternativt lave en særskilt undersøgelse for OECON 
Teambuilding – 2. og 4. semester – evt. alle på BSc. lave aktivitetsdag. Vi skal forsøge at få alle med, og det 
behøver ikke være vildt og voldsomt, for at få folk med. Evt. kan SN være vært ved en frokost. 
   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Undersøg om der kan trækkes data, der kun vedrører OECON. 

6. Evaluering af studiestart 2021 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 
Indstilling: 

https://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/1094/1094083_studerendes-kvantitative-evaluering-af-studiemilj--et.-for--ret-2021.pdf
https://www.studiemiljoe.aau.dk/digitalAssets/1094/1094083_studerendes-kvantitative-evaluering-af-studiemilj--et.-for--ret-2021.pdf
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Resultatet af evalueringen af studiestart 2021 for Bachelor i Økonomi er blevet rundsendt til studienævnet. 
 
Svarprocenten for uddannelsen er 10%, hvilket svarer til at 7 studerende har svaret ud af i alt 70 studerende. 
De få OECON-studerende, som har svaret på spørgsmål, er ganske tilfredse. 
 
Da der er for få besvarelser, indeholder rapporten kun en oversigt over alle de kvantitative spørgsmål for 
uddannelserne og en respondentanalyse. 

 
På grund af de få besvarelser, er evalueringen ikke repræsentativ. 
 
Gode ideer til forbedring af studiemiljøet er velkomne – ikke mindst i Omikron-tider 
 

     
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 

7. Semesterinformation F2021 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 
Indstilling: 

 
Studienævnet skal godkende, hvilke kurser, der igangsættes på uddannelsen i foråret 2022. 
 
Der sættes en række valgfag i gang, og disse kan ses i oversigten, som er rundsendt. 
 
Studienævnet godkendt den nævnte kursusaktivitet i foråret 2022. 

   
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
 

8. Markedsføring af økonomiuddannelsen 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 
Indstilling: 

   
Der har været afholdt møde mellem Nest, en studieleder og Oecon studienævnet. Studienævnets ønsker er 
oplistet i bilag og blev blandt andet til i et samarbejde med ØF. 
 
Vi bør som studienævn have indflydelse på, hvordan vi markedsføres, og det er i øjeblikket ikke tilfældet. 
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Det blev aftalt at nedsætte en styregruppe bestående af bestyrelsen i ØF og studienævnet, som skal ind 
over markedsføringen. Det er ikke de studerende, der skal stå for markedsføring, men de skal presse på, for 
at få det nuværende ændret. Dette skal styregruppen stå for.  
 
 
Styregruppen tager kontakt til AAU Kommunikation for at høre om mulighederne for markedsføring. Dette 
bakkes op af studienævnet. 
 
Der bør afholdes møde med NEST snarest, gerne i starten af januar, og første møde skal handle om, at det 
skal være mere konkret, hvad NEST kan tilbyde. Ud fra dette skal der udfærdiges en fælles handleplan. 
 
Såfremt ovenstående tiltag ikke lykkes, skal institutledelsen kontaktes. 

   
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
Nedsætte styregruppe 
Kontakt til AAU kommunikation 
Kontakt til NEST 

 
9. Rapport fra RUS-koordinatorerne 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 
Indstilling: 

   
  Det punkt udsættes til næste møde.  
   

   
10. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 
Indstilling: 

   
  Intet at bemærke 
   

   
 
 
 
 


