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1. Godkendelse af dagsorden 
 
1a. Orientering 

Tilføjelse af pkt. 1a Orientering. Herefter blev dagsorden godkendt. 

 

Studieleder 
Mette Vinther Larsen har meldt ud, at hun stopper som studieleder pr. 1. maj 
2021. Der skal ansættes en ny studieleder, og MOM opfordrede til at komme 
med forslag til indstilling af ny studieleder. 

Internationalisering. 
I vores handleplan har vi skrevet, vi skal gøre mere på områderne omkring 
internationalisering. MOM har afholdt møde med Internationalt Kontor. De kan 
hjælpe med at sætte system i de henvendelser vi har fået omkring udveksling. Vi 
har fået en henvendelse fra Pluralisme og Økonomi, som gerne vil have os med 
i et internationalt samarbejde med universiteter med lignende uddannelse.  

Vi har på Økonomi ikke en hjemmeside på engelsk, som beskriver vores 
uddannelse. 

Det er vigtigt at have fokus på internationaliserig. 

EPOC program, hvor vi har to studerende fra Maastricht, som kommer til 
efteråret. 

MOM skriver et notat omkring mødet med IK, som rundsendes til SN. 

Genåbning. 

Dekanatet vil formodentlig melde ud omkring administration af en kommende 
åbnning. 

Man går ud fra, at al undervisning fortsætter digitalt.  
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Med hensyn til de kommende eksaminer afventer vi udmelding. Det forventes, at 
der kan afholdes bachelor- og kandidateksamen ved fysisk fremmøde. 

Så snart der er nyt omkring ovenstående, så vil informationen blive sendt videre 
til de studerende.  

Vejlederfordeling 

Spørgsmål om, hvem der bestemmer hvilken vejleder, de studerende får? MOM 
er ansvarlig for fordelingen. I det aktuelle tilfælde er der styr på det på 
nuværende tidspunkt, men så skal man være opmærksom fremover. 

De studerende opfordres til, at lave mere detaljerede synopsis’er, så det bliver 
nemmere at tildele vejleder.  

2. Referat fra sidste møde 
 Referat fra møde den 29. januar 2021 er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

3. Evalueringer for E2020  
 Evalueringerne for både BA og KA er stærkt præget af hele coronasituationen.  

Bachelor: 

Problemer, som vi skal melde tilbage på: 

Anvendelse af R i undervisningen.  
Indsatsen skal øges. Lægges ind i kurset ”Dansk økonomi i Europa”. Evt. brug af 
hjælpelærere på redskabsfag. Der skal også trækkes på Caldis, hvilket kan 
være en mulighed i forhold til studerende, som er længere henne i uddannelsen.  

Økonometri og corona. 
Omfang af pensum i Økonometri skal justeres i forhold til ECTS. Corona giver 
anledning til at overveje videooptagelse af undervisning, hvilket undersøges.  

Mikroøkonomi er ikke PBL.  
Dette tema vil blive rejst på et kommende lærermøde. Case-eksempler er ikke 
dækkende for PBL-aktiviteter. 

Specifik vejledning på 5. semester. 
Studienævnsformanden undersøger, hvorledes den nye ordning med faglig 
bivejleder har fungeret og om det skal fortsætte. 

Kandidat: 

Makroøkonomiundervisning er svær.  

Digital undervisning i økonometri er svær. 

SDS har haft et ustruktureret forløb. Er blevet bedt om at stramme op. På trods 
heraf har det været et spændende forløb 

For alle 3 punkter gælder, at studienævnsformanden tager en drøftelse med 
kursusholderne omkring problematikkerne. 

Vejledning – teknisk vejleder på 7. semester. Det undersøges, hvorledes den 
nye ordning med faglig bivejleder har fungeret og om det skal fortsætte. 
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4. Hvad vil Business School 
med Oecon-uddannelsen? 
Oplæg ved Allan Næs Gjerding 

 

Velkommen til Allan Næs Gjerding. 

Studienævnet vil gerne have en snak om, hvilken betydning det har for 
Økonomi-uddannelsen, at vi er blevet en Business School. 

Nogle af spørgsmålene er: 

- Hvad skal en OECON uddannelse på en Business School? 

- Hvad skal vi markedsføres på i forhold til Business School? 

- Eksamensbeviser – er OECON uddannelsen fortsat på universitetsniveau? 

Ifølge ANG har OECON en markant selvstændig profil på hjemmesiden. SN er 
selv ansvarlig for indholdet. Vi skal signalere, at det er en University Business 
School. Vi går efter en BS akkreditering, hvilke vil styrke profilen. 

Hvordan passer uddannelsen ind i BS?  

BS har en bred vifte af uddannelser, og herunder bidrager Oecon med en 
forståelse af omverdenen.  

Der er tendenser til mere tværfaglighed i bl.a. forskning; etablering af labs. 
Forskning i Økonomi kan bidrage her.  

Markedsføring kører ikke optimalt, og SN opfordres til at kontakte Torben 
Haugaard omkring hjemmesiden.  

Ønsket om at man gerne ser hele gruppen omkring Oecon samlet, blev igen 
fremsat. 

Grunden til at man ikke selv må gå ind i markedsføring af uddannelsen, er at 
man har ønsket at centralisere det på instituttet. 

Brug LinkedIn – studentergruppen kan lave en sådan. Se håndbog 

Ved de nye ansættelser, er der da fokus på undervisning eller på forskning? 
Iflg. FO og ANG tænkes der på begge dele. Stærkt ansøgerfelt til to stillilnger. 
OECON miljøet er blevet kendt og har en model med internationale referencer. 

BS hensigt er, at man satser på at der er plads til forskellige uddannelser. Plads 
til selvstændighed for den enkelte uddannelse. Profilering af uddannelse er også 
den forskningsmæssige del. Vi skal passe på ikke at udvande uddannelsen, 
med for mange valgfag. 

Er der tanker om at flytte uddannelser til steder, hvor der er mere plads til 
auditoer. Ingen planer om flytning af BS.  

Opdatering af de 2 dokumenter vedr. strategi for BS, som er udsendt som bilag. 
ANG går videre med dette. 

Hjemmeside trænger ligeledes til opdatering. 

Opdatering sendes ud til høring, således at der kan komme tilbagemeldinger. 
Dette er med på ledelsesmøde senere på måneden. 

5. Eventuelt Der blev stillet spørgsmål om overvejelser omkring at benytte Instagram i 
forbindelse med rekruttering? 
Svaret var, at det er yderst relevant, og det skal der kigges på. 
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Mødet afsluttet kl. 11.37. 

 
Referent: MOM/VJP 
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