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Økonomiuddannelsen (Oecon) 

 

Referat fra studienævnsmøde: Onsdag den 12. februar 2020 

 

Til stede: Anders Ulrik Thysted (AT), Finn Olesen (FO), Jakob Slott Kristiansen (JSK), Kevin Huynh (KH), Kristine Ravn 

Sørensen (KRS), Mathias Blak Frost (MBF), Michael Linddal Thomsen (MLT), Mogens Ove Madsen (MOM), Niklas 

Habermann Andresen (NHA), Nikoline Sofie Noohra Roos (NR), Sanne Petersen (SP), Signe Bredsgaard Byrith (SBB) 

Simon Najbjerg Poulsen (SNP) og Tine Nørgaard (TN) 

Afbud: Anne Sofie Bundgaard Kristensen (AK), Mathias Haahr Flinta (MHF), Mette Vinther Larsen (MVL), Mikkel Bøcker 

Jakobsen (MBJ), Syed Salik Shah (SS) 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra 
 sidste møde 05.12.19  

 

Godkendt. 

3. Orientering  
        KRS fortæller om det kommende fremstød i Create – Åbent Hus 

Arrangementet 28. februar 2020. NR og KRS holder igen skansen i 
forsøget på at kapre nye kommende studerende. Der er nogle 
muleposer tilbage fra sidste år som igen omdeles til alle interesserede. 
På sidste studienævnsmøde blev det aftalt, at KRS skulle kontakte 
gymnasier med hensyn til at komme ud og holde oplæg. Der var 
begrænset interesse for dette – det kunne være et oplæg i en 
frokostpause og lignende. 

 MOM: Glædeligt med de mange praktikopslag. Gætter på, at de 
tidligere praktikstuderende fra AAU er gode repræsentanter for 
uddannelsen. Nuværende 8. semester har ønsket mere information om 
praktikken. MOM vil skrive til de studerende, der har været ude i 
efteråret 2019, om de vil holde oplæg til et arrangement efter 
vinterferien. 

 MOM: Det er vigtigt for Oecon at kunne køre kampagne her i foråret 
med Facebook annoncer og andre kampagner for at fange nye 
studerende til optaget pr. 1. september. Mindstore Media er igen hyret til 
at stå for kampagnen, som snart skal skydes i gang.  
Troværdighedsaspektet betyder alt, når det kommer til den enkelte 
uddannelse. 

 Studienævnet drøfter Oecons placering i den nye Business School, og 
der hersker en del usikkerhed om, hvad der kommer til at ske. 
Studienævnet beslutter derfor at indkalde Institutlederen til et 
ekstraordinært møde, hvor sagen kan klarlægges. 
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 TN informerer om, at der vil komme ny studienævnssekretær på 
Oecon pr. 1. marts 2020 pga. reorganiseringen i de studieadministrative 
teams. TN har fået tilsagn fra studielederen om at kunne fortsætte 
deltagelse i møderne som observatør. 

4. Konstituering 
     

 
     

Ved det seneste AAU-valg er MOM, FO og KH blevet genvalgt. Mathias Frost 
Blak (MFB) er nyvalgt til studienævnet. KH konstitueres til at fortsætte som 
næstformand og MOM er valgt som formand. 

5. Forretningsorden  
     Bilag 
       
       

Den generelle forretningsorden for alle studienævn på AAU er rundsendt. 
MOM spørger studienævnet, om det skal vedtages, at vi vil fungere efter denne 
forretningsorden, eller om der er forslag til tilføjelser. Enkelte paragraffer 
diskuteres, men det konkluderes, at vi følger denne forretningsorden og ikke ser 
nogle afvigelser i forhold til den nuværende praksis. Forretningsordnen er 
godkendt af studienævnet. 

6.   Handlingsplan for studiet 
      Bilag: Handlingsplan og  
      SN-rapport 

MOM gennemgår handlingsplanen for Oecon som tidligere har været vendt i 
studienævnet og nu er sammenskrevet med ændringerne. Der skal snakkes om 
de udfordringer uddannelsen står overfor. Der slås ned på de vigtigste 
punkter.  
Frafaldet: Skal mindskes fremadrettet. MOM har været til møde med 
prodekanen som også har konstateret, at det er lidt overdrevet, hvor meget vi 
kan gøre ved dette. Der er altid frafald på 1. semester. Studienævnet beslutter, 
at optaget skal stoppes før sommerferien og ikke som hidtil lige før studiestart. 
De studerende med betinget optag påvirkes ikke af dette. På 1. semester i 
efteråret 2019 har der været et fald i de studerende fra 70 til 50 studerende. 
Mange var søgt til andre studier inden semesterstart.  
Tre studenterundervisere er sat ind på Matematikundervisningen på 2. semester 
for at få flere studerende igennem eksamen. Der kommer forslag fra de 
studerende i studienævnet om, at der burde være obligatorisk aflevering af 
matematikopgaver. Der kan gøres mere for læsegrupper og øvelsesopgaver i 
grupper. 
NR tilføjer, at det fysiske studiemiljø på Campus Øst kunne være mere 
indbydende.  
Progressionen i PBL: Dette er skrevet ind i forbindelse med revisionen af 
kandidatstudieordningen, men også tilføjet ekstraordinært i 
bachelorstudieordningen. Det kom på plads i efteråret. Det arbejde er 
implementeret i formel stand. Nu skal det afprøves på nuværende 6. semester, 
der er det første hold med den nye porte folio som en del af bachelorprojektet. 
2. semester er orienteret om, at der løbende skal samles op på PBL.  
Diskussionen om, hvordan PBL skal forstås er ikke afsluttet. 
Dimittenderne: Der skal gøres et forsøg på at holde kontakt til de tidligere 
studerende. Nogle er på LinkedIn. Hvad kan vi tilbyde dem, og hvad kan de 
tilbyde os. Vi skal have lavet en hensigtserklæring om, hvordan det skal foregå 
fremover.  
Praktik: Vi skal have bragt erfaringen videre. Nogle studerende har tidligere 
holdt oplæg om deres praktikophold. Dette skal også bruges i forhold til det nye 
aftagerpanel.  
Optaget: Prodekanen mener, at vi stadig skal have store ambitioner på dette 
område. Fakultetet er opsat på dette, da vores studerende får job bagefter. 
Internationalisering: Vi skal opfordre de studerende til at tage et semester i 
udlandet. Oecons forskningsgruppe MaMTEP afholder en international 
konference i april som vil trække udenlandske folk til. Oecon studerende vil evt. 
også få mulighed for at deltage i konferencen.  
IT: Der skal bruges mere IT i f.eks. undervisningen. Vi følger udviklingen.  

Dette er Oecons fokusplan frem til 2024. Handlingsplanen kan revideres 
løbende, hvis vi får lyst til at tage nye ting op. 
 
MOM efterlyser input fra studienævnet.  
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FO: Det gælder om at komme i kontakt med omverdenen. Vores 9. semester 
er et enestående eksempel på dette. Vores praktikstuderende bliver 
overraskede over deres kompetencer i real life. Alle studerende kommer positive 
hjem.  

FO påpeger, at handlingsplanen indeholder mange gode intentioner ofte med et 
højt ambitionsniveau, men man bør iagttage, at det kan være betydelig 
vanskeligere at få disse udført i praksis; se f.eks. side 23 øverst som et 
eksempel: hvad skal man præcist forstå herved, og hvordan får man disse to 
konkrete initiativer implementeret? Og man bør generelt passe på med ikke at 
love for meget; det giver let skuffede forventninger, som kan give 
uønskede bagslag. Studienævnet er enig i dette. 

Handlingsplanen godkendes. 

7. Aftagerpanel 

      Bilag 
Bilaget er sendt ud i dag. Det første møde med det nye Oecon aftagerpanel skal 
sættes i gang med udgangen af marts. Første gang at Oecon har deres eget 
aftagerpanel. Jens Nyholm, Carina Moselund Jensen og Dorte Stigaard fra det 
gamle aftagerpanel vil ikke fortsætte. Henrik Larsen fortsætter i Oecon 
aftagerpanelet. FO og MOM fortsætter også i det nye.  
 
Kriterium: min. 6 eksterne deltagere. MOM har lavet forslag til nye eksterne 
deltagere: Jesper Zeth, Novo Nordisk, Maria Junker Nielsen, Finansministeriet 
og Jan Gerhardt, Spar Nord. Der kommer yderligere forslag fra studienævnets 
medlemmer - til Christian Mose Nielsen, Spar Nord, Lise Lyck, Oecon 
censorformanden, tidligere studerende Joachim Hagbart, Mikkel Heiden, 
Forsvarsministeriet og Trine Grove Henningsen, arbejder ved sjællandsk 
kommune. Derudover Jonas Kromann og eventuelle tidligere Oecon studerende, 
der nu arbejder som gymnasielærere.  
 
Studienævnet beslutter, at de interne deltagere skal være: KH, MFB, FO, 
MOM og KRS. Sidste frist for flere forslag skal sendes til MOM senest 21. 
februar. Møder et par gange om året – forår og efterår. MOM vil kontakte de 
eventuelle nye eksterne deltagere. 

8.  Kandidatstudieordningen 
(valgfagsmuligheden på 1. 
semester) 

KRS og AK har opdaget, at der ikke er mulighed for at tage 10 ECTS valgfag 
på den nye kandidatstudieordnings 1. semester. Det er tidligere aftalt på et 
studienævnsmøde, men i den endelige studieordning er det kun blevet til 5 
ECTs valgfag på 1. semester. De studerende skal vide, hvad de vælger inden 1. 
marts, hvor de vælger ind på kandidatoverbygningen. MOM har anført 
forholdet over for studielederen. Der afventes en tilbagemelding vedr. dette. 
KRS tilføjer, at det kan være afgørende for, om de studerende vælger at læse 
kandidaten i Aarhus. Hvis der skal læses valgfag i Aarhus, kan der kun vælges 
valgfag på 10 ECTS. MOM understreger, at det er en forglemmelse og vil 
arbejde videre med det.  

9. Karakterer og anonymitet til 
eksaminer 

KRS har bragt dette emne med. Flere studerende har bemærket, at eksaminator 
ikke har skjult karaktererne til eksamen. Dette er efterfølgende sendt til 
lærergruppen på mail og vil blive taget op på næste lærermøde - og igen før 
næste eksamensperiode. 

10. Evt. 
Jakob har medbragt budget til studieturen. Bilag omdeles. Jakob fortæller om 
turen. Studienævnet fastholder sit bidrag på kr. 10000,-. Der skal foreligge bilag 
for udlæg. Fin deltagelse fra alle semestre. Der har været stor efterspørgsel på 
studieturen, og ØF håber på at være tidligere ude næste gang. Denne gang skal 
26 studerende afsted. ØF sætter pris på samarbejdet med studiet om at holde 
ugen skemafri.  
 
Studerende misser ofte gæsteforelæsningerne, hvis de ikke er skemalagte. 
MOM opfordrer de studerende til at komme med forslag til gæsteforelæsninger. 

 

Referent: MOM/TN 


