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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: Dagsorden blev godkendt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referat fra møde den 3. marts 2022 er godkendt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Orientering  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Studienævnsformanden orienterede om: 

a. Planlægning af efterårets undervisning. Tine redegjorde for besværlighederne med at finde lokaler 

b. Studieledelsen har annonceret, at bachelorstudieordningen skal revideres. Deadline er 15. oktober  

c. Emma Malund og Sanne Petersen er som RUS-koordinatorer gået i gang med at forberede efterårets 
modtagelse af nye studerende. Vi regner fortsat med et optag på 75 studerende 

d. Der er 9 ansøgere til stillingen for decentral studievejleder. Studienævnsformanden påtager sig 
arbejdet med at sætte et ansættelsesudvalg i gang 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ansættelsesudvalg - MOM  

3. Undersøgelse af studiemiljøet 

Bilag 1: Trivselsundersøgelse Økonomi AAU 2022 
 

Bilag 2: Bilag trivselsundersøgelse 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen gennemgik undersøgelsen og der var en længere drøftelse af forholdene omkring trivsel. 
Omkring en fjerdedel af de studerende har understreget, at der er problemer 

Det blev besluttet at spørge ØF om nogle af de foreslåede aktiviteter kan ligger i organisationens regi. Det 
undersøges om der er flere Corona-midler ligesom SN vil stille midler til rådighed. En af hensigterne med 
initiativerne er at blande semestrene mere. 

Der var særlig fokus på 1. sem. SN foreslår, at de studerende på forhånd placeres i grupper. Ligeledes skal 
det undersøges om den første måned kan gå med opgaven i Dansk Økonomi i Europa. Herefter kan der 
indledes en nu perioder for. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Undersøges om der er flere Corona-midler - MOM 

4. Fortroligt: Evaluering af undervisning E21 

Bilag 1: Bilag 1 – Evalueringer E2021 (BA) 
 

Bilag 2: Bilag 2 – Evalueringer E2021 (KA) 
 
Bilag 3: Bilag 3 – Karaktergennemsnit E2021 
 
Bilag 4: Bilag 5 – Template til tilbagemelding på evalueringerne til de studerende 
 
Bilag 5: Bilag 6 – SN Ø tilbagemelding – evalueringer F2021 BA 
 
Bilag 6: Bilag 7 – SN Ø tilbagemelding – evalueringer F2021 KA 
 
Bilag 7: Sagsfremstilling til SN (Ø) – behandling af evalueringsrapporter 
 

Indstilling: 

Med baggrund i evalueringerne foreslår SN at der gives følgende svar til de studerende: 

1. 1. sem: Man ønsker at der er én underviser i mikroøkonomi. Gruppedannelsen skal ændres, således 
som det er beskrevet i det foregående punkt. Endelig skal det tydeliggøres hvad der forstås ved PBL 

2. 3. sem: Den nuværende fagsammensætning på 3. sem tages op i f m studieordningsrevision 

3. 5. sem: Fagsammensætning og muligheder for valgfag tages op i f m studieordningsrevision 

4. Overbygning: Ingen kommentarer bortset fra ønske om flere besvarelser 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

 11. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 
 

a. Forholdene omkring streaming blev drøftet. Det understreges, at det er studieledelsens opfattelse af 
undervisning og eksamen skal foregå fysisk. 
 

b. Emma Malund Jensen og Sanne Petersen ansættes som RUS-koordinatorer på OECON-studiet i 
2022 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


