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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

2. Orientering  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Studienævnsformanden orienterede om: 

• Optag: Det har varieret igennem tiden (se bilag). Det er lavt i 2022 – igen fordi uddannelsen ikke selv 
har måttet bruge de sociale medier. Hvordan er optaget faldet i forhold til andre universiteter? Vi kan 
konstatere, at vi er bagud i forhold til andre universiteter. Der var en drøftelse af, at der er blevet 
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markedsført for sent dvs maj og juni. MOM og MRB har en god kontakt til Mariagerfjord Gymnasium, 
der afholder et mat-samf initiativ, som de ønsker at vi skal deltage i. 31. oktober kommer 
Dronninglund Gymnasium på besøg og der kan også her reklameres for Økonomi.  

• Der ønskes en god kontakt til udenlandske universiteter. Mogens har været på forskningsophold i 
Cambridge og har i denne forbindelse skabt en kontakt til University of Greenwich. Det er dog uklart, 
hvad Brexit kan betyde for et samarbejde. 

• MOM orienterede omkring at SDS nu er blevet udbudt som en hel cand.merc-uddannelsen og derfor 
ikke kun som et specialiseringssemester på Oecon 9. semester. Der er tale om et brud på en tidligere 
aftale. Han ønsker dog, at oecon-studerende kan tage et specialiseringssemester på uddannelsen. 

• Mobbesag. Sagen er sendt videre til studieledelsen. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM 

3. Nyt medlem af studienævnet (studerende) 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
Bilag 2: 

Indstilling: 

Nicoline Melgaard Pasfall har meldt sig som nyt medlem af studienævnet. Hun er desværre forhindret til 
mødet, da hun er optaget som tutor. Hendes medlemskab af studienævnet blev godkendt. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

4. Valg af ny næstformand i studienævnet 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Sanne Petersen er stoppet som næstformand og Mikkel Christian Rosengreen vil gerne overtage. Det er 
godkendt. 

 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

5. Evaluering af markedsføring (bilag) 
 

Bilag 1: Markedsføringsstrategi for Oeconuddannelsen2022 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

 



3 

 

 

Markedsføringsfilm er ikke afsluttet, da der mangler statister. De bliver færdiggjort i efteråret. 

Der blev først reklameret i maj/juni og det kan have påvirket optaget negativt. Det blev foreslået at skrive til 
Prorektor for undervisning ift. markedsføring og eksponering og beskrive problemstillingen. I den forbindelse 
ønsker man at vide hvad den samlede strategi er og hvad uddannelserne selv har af indflydelse. 
Studienævnet bakker op. 

 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM  

6. Evaluering af uddannelsen (bilag) 

Bilag 1:  

Bilag 2:  

Indstilling: 

Der mangler en samlet sagsfremstilling, men studienævnet lavede en foreløbig vurdering og tager det med på 
næste møde. 

• Studienævnet vil gerne have indflydelse på spørgsmålene. 

• Der mangler noget, hvor man kan vurdere eksaminator og ikke kun selve undervisningen. 

• Generelle ensartet guidelines vedr. eksamen ønskes og de skal overholdes. 

• Hvor meget tid skal man bruge på studiet? 825 timer siger MOM. De studerende mener ikke at der 
bruges i nærheden af så mange timer. Det kommer også an på kulturen - studerende er forskellige og 
lærer forskelligt. Der blev foreslået brug af læsegrupper, evt. overveje mentorordning og indføre 
opgaver med egen feedback. 

 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM  

7. Ændring af bachelorstudieordningen – fortsat drøftelse 
 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

 

Velkommen til Louise Bay Langberg Jensen, som afløser Henriette Flint Bjerg. 

Ændringer skal være færdig senest 1/11 

Alle undervisere på bachelordelen bliver bedt om at kommentere deres moduler og sende dem til 
studienævnsformanden senest den 27.9. 

Anders har et forslag, som han vil fremlægge til næste møde. 

 

MOM 
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8. Studiemiljøet – fortsat drøftelse 
 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
 

Bilag 2: 

Indstilling: 

 

Studienævnet drøftede studiemiljøet: 

De studerende fremsatte nogle ønsker: 

• Der ønskes skriveredskaber i grupperummene, så de studerende har mulighed for at bruge tavler. 
Flere tavler i grupperummene ønskes. Gøres nemmere at booke grupperummene. 

• Opfordrer til at studentermedlemmerne i SN viser sig som ambassadør for evt. nye studerende og 
sørger for at deltage i aktiviteter samt trække flere med. 

• Mulighederne for at komme i gang med at skabe netværk og komme ordentligt ind i det psykiske 
studiemiljø blev drøftet 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

MOM kontakter ØF for at høre, hvad de har af planer for efteråret 

9. Eventuelt 

Big 1: angiv bilag i punktopstilling 
 
Bilag 2: 
 Intet 
 
 
 
 

 
 
 
 


