Referat 14.05.14
1. Sidste møde
- Godkendt!
- Referatændring: Nina smider det op
2. Studienævnet
- Mandag d. 19. maj: møde
o Grænse på min. 4 piger pr. hold
- Nationaløkonomisk: fald
o Skyldtes måske, at det er svært at finde linjebetegnelser
o Lettere at finde rundt i – tages med videre
- IMSQE: stigning
- Færre sidefagsstuderende – omkring en halvering af sidste år – tilbage til normal
- Nyt fagudbud af accounting fag
o Accounting på kandidat tager Kiki
o Der laves et nyt 5000 fag i noget accountning
- Karakterfordeling: ser fin ud
- Fagudbud næste semester
- Grænse for at et fag bliver oprettet er 15 personer
o 11 er tilmeldt til Micro 1 til efteråret
o En af grundene: bliver solgt som et udvidet spilteori fag
- MFA på 5. semester
o Kiki skal ikke længere undervise
o Jørgen Skov skal have hele faget
 Økonomichef i danske fragtmænd
o Ændring i kursusbeskrivelse
 Noget af første del kommer til at udgå – noget med management accounting
 En del der er blevet dækket i Business Economics
 Nyt i faget: Fokus på den mere finansielle del af accounting
 Se kursusbeskrivelsen
- Opdatering af kursuskatalog: tidligst efter studienævnsmøde
o Ændringer kan ske helt ind til august – kun små ændringer må ske
3. Merc-fag & forhåndsgodkendelse
- Mange forhåndsgodkendte fag
- Problematisk?
o Er der et problem ift. oecon profilen
o Måske øge udbuddet på oecon i stedet
- Krav til cand. oecon: meget restriktiv
o Ingen risiko for at for mange vil tage for mange merc fag?
- Manglende kernefag på oecon
- Mangelende udbud af makro fag:
o Internt i makrogruppen er de ved at lave om på hvem og hvornår der skal have fagene
o Forhåbentligt en transition

-

Fejl på inddelingen af fag
o Evt. få styr på
- Forhåndsgodkendte
o Man skal skrive til en inden man tager faget, og en anden efterfølgende
o En smartere måde hvorpå man kan tilmelde mig, som der lige nu er med Matematik
4. Nyt fra formandskabet
- Fællesråd
o Rasmus Slot er droppet ud, og derfor mangler vi en ny mandatbærer til fællesrådet
o Lidt om fællesråd
 Overordnet for hele universitetet
 Møder nogen med andre baggrunde
 Beslutninger tages om de overordnede ting
 Politik og studenterkredses meninger
- Akademisk råd – kan vi ikke supplere ind, da det foregik ved valg
o Men vi kan evt. få en observatør status
o Statut: vi er selvsupplerende, så vi kan bare vælge en ny, der kan træde i stedet for
Rasmus
o Lidt om Akademisk råd
 Rådgivende råd for dekanen
 Svend – dekanen kommer med informationer, som ikke er officielt for alle
 Strategi og fordeling af pengene
 Kan sidde i de grupper, der ansætter institutleder
 God måde at påvirke dekanen på og giver god information, som kan
videregives til de berørte
- Martin Duus bliver fællesrådsrepræsentant
- Næste møde i akademisk råd: kendes ikke
o Kontakte Rasmus
- BSS Book’s bestyrelse
o Mathias udgår og der er derfor en ledig plads
o Hvad går det ud på?
 4 bestyrelsesmøder pr. år
 Den økonomiske situation – presset lige pt, pga. online boghandlere
 Løsninger til dette
o Martin Duus bliver nyt bestyrelsesmedlem
- Møde med Allan Würst
o I forbindelse med at Per Ove og Hans Frimor forlader IfØ
o De vil gerne ansætte nye folk inden for mikrobaseret accounting, men det er svært
o I gang med at ansætte en græker, der skal udbyde et accounting fag som et sommerfag
(summer school) i 2015.
o Opfølgning kommer efter månedsmødet med dekanen
- BSS energiledelse
o Pilotprojekt omkring energibesparelser her på stedet
o Studerende med ideer

-

-

-

o Dog ikke så mange til sidste møde, så nu prøver de igen
o Møde: Torsdag d. 22. maj fra 13-15:30
o Facebook event findes også
o Vi er ikke forpligtet, men det kunne være fedt, hvis nogen havde lyst til at deltage
Beskeder fra Oeconrådet
o Afstemning – STEM!!!!!!
Inddrage folk i OR
o Vi vil altid gerne have flere aktive i Oeconrådet
o Hiv fat i dem I kunne forestille jer
o Hvordan bliver Oeconrådet opfattet?
 Lukket klub – skal repositioneres
o Har prøvet gennem facebook
o Aktivitetsudvalg
o Oprette en kalender med møder og arrangementer
 Kan abonnere på denne
 Evt. inddrage de andre foreninger
 Alternativ: fast opslag på facebook siden
o Studiestartsudvalg kan tage det med videre
 Information til ældre studerende – evt. i forlængelse af arrangementet for 1.
semesters studerende, hvor de får introduktion til holdrepræsentantsordning
EQUIS
o Akkreditering
o Vi vil meget gerne have denne akkreditering
o Bred business school – inddrage en definition på hvad dette er
o Vigtig akkreditering for os som studerende også
o Møde onsdag d. 21. maj, hvor de skal diskutere den sendte rapport
Public Policy (nyt studie)
o OR’s rolle for denne uddannelse
o Indlæg i ruspjece + optræde i rusugen med oplæg
o Hvad skal OR’s rolle være?
 Kandidatuddannelse hører til i vores studienævn
 Tage stilling til deres rolle
 Vi skal ikke give dem adgang til bestyrelsesposter
 Vi skal ikke ændre vedtægterne
o Nu: indskrevet på Oecon eller Soc for at være valgbar til
posterne i bestyrelsen
 Vi vil gerne hjælpe dem og give råd ift. oprettelse af deres egen fagråd
 De må gerne komme til møderne og deltage i evalueringer
 Evalueringer skal holdes adskilt
 Huske når vi sender feedback til forelæsere
 Vi skal varetage deres interesse i de fag, de skal have på IfØ
o Snakke sammen med statsrådet
o Konklusion: indlæg i ruspjecen og holder oplæg i rusugen

-

Bladet Ø
o Vi har 2 stillinger på bladet Ø – Redaktør og Layouter
o Ingen ansøgninger
 Skyldtes måske, da de nuværende ikke har promoveret stillingerne
o De nuværende ansatte tager ud på forelæsninger i denne uge
o Fristen forlænges til 25. maj
o Vigtigt med en layouter inden sommerferien
o Hvem må søge? – tjekke op på evt.
o PROMOVER!!
5. Politisk udvalg
- DJØF
o Repræsentantskabsmøde slut april
o Der bliver omstruktureringer
o Kun frontgrupper ne der opfattes som
o Frivillige grupper nedprioriteres
 Karrieretur
o Mest betydning: en vedtægtsændring er nødvendig , da vi ikke længere har 2 faste
mandater
o Opløse mandater til frontgrupper (fagråd) og frivillig
o Valghandlinger: alle kan møde op og være stemmeberettiget
o Bevæger sig væk fra det at man varetager bestemte frontgruppes interesser
o Hvordan berøres vi?
 Vi får stadig et basisbeløb
 Ansøge midler til aktivitet
 Relativ simpel og let proces
 Skulle forhåbentligt ikke ramme os hårdt økonomisk
o En koordinator i hver studieby, som koordiner uddelingen af midler
o Valget: sker samtidig med universitetsvalget
 Lave en strategi
 Hvad gør de andre?
 Jurister mm. går på rov efter pladserne
o Ændringerne er trådt i kraft
o Vores pladser – sidder stadig med, men der er ikke flere repræsentantsmøder mere
o Fremover – kun 1 stormøde årligt
o Workshops bliver decentraliseret – i alle studiebyer
o DJØF 8000 sender mail til Lance og Vibeke og ikke OR’s mail
o Koble nogle folk på projektet – mødes over sommerferien
 Lance, Louise, Peter
 Peter tager til London efter sommeren
- Departmental Forum
o Møde midt i kapsejladsen :/
 Budgetgennemgang
o Hukommelses i systemet



Over livsstil skal vi gå i nul
 Lægge underskud nogle år og overskud tilsvarende
 De næste 4 år skal vi køre med overskud
o Deltids forelæsere – fremtidig hyringspolitik
 Lige nu søger man inden for accounting og finance
o Næste møde 27/6
 omkring hyringer – hyringsstrategi – input gives til Martin Duus
 Mere fokus og ændring i processen
o Informering: stor bekymring omkring wiseflow – også fra professorerne
 Manglende information er den største bekymring
 Kan det fungere optimalt
6. Månedsmøde med dekanen
- Opdatering fra seneste møde
o Akkreditering
o Eksamensplaner – frustration over den sene udmelding fra de studerende
 Han kan ikke sige konkret, hvad de gør
o Rulletavler
 Svend lover at det kommer til at være i alle lokaler
o S-bygningen
 Administration af Svend Søborg blev fremlagt som et problem
 Lovede at der kom nogle retningslinjer på skrift
 Hvem giver lov, hvem kan booke osv.
 Forventninger til når man skal booke
 Retningslinjer så det ikke bliver personligt
o Svært ved at holde på medarbejdere
 Mister folk på fagområder
 Svært at kalde dette en Business School
 Der er 4 personer som de er ved at ansatte til accounting
o 1 er ansat, 3 er i processen
o Budget
 Svend: Urimeligt overordnet at man har så mange folk ansat som egentligt
havde undervisningspligt i deres kontrakt, men som kun forsker
 De udnytter den undervisningspligt i PH.D-kontrakterne, så de kommer til at
agere som instruktorer
 Går det ud over kvaliteten af undervisningen
 Mest udenlandske der er et problem
 Kursus i det at undervise og lære fra sig
 Undervisningen bliver nedprioriteret
o Sæt en fast omkostning af til at oplære
o Sæt timelønnen ned til instruktørerne – spar penge der i stedet
o Spare på penge til forberedelse til dem der har to hold, der skal
gennemgå det samme
 Er der afsat tid til forberedelse hos PH.D’erne?



o Dette kunne være baggrunden for den dårlige undervisning
 Forelæser foreslog til studienævns møde
o PH.D skulle prøve at følge en holdtime
o Charlotte er ikke fan
o Pligt at forelæsere sætter sig ned med de PH.D-studerende
Manglende skift i dem der er instruktorer
 Nu: PH.D og tidligere instruktorer

7. Aktivitetsudvalg
- DGP
o Veloverstået
o Opsnuse hvad sådan et arrangement er værd?
 Hvad er folk villige til at betale for sådan et arrangement?
 Vil de give mere for noget bedre mad eller andre forbedringer?
 Billigt – 80 kr. med fest (fest kostede 40)
 Har engang lagt på 120 kr.
 Følge op på det med ØF – ville ikke smide for mange penge efter dette
arrangement
o Placere forelæserne ved bordene blandt de studerende
 Allan Würst er positiv over for ideen
o Kæmpe succes med at lægge det sammen med aflevering af bachelor
 Er blevet lovet, at bacheloraflevering altid vil ligge første fredag i maj
o Fedt at være hjælper
- Dimission
o Mad ikke fra Cafe’inn
o Lotte kontakter Morten
o Dimission til efterår
o Få for hjælpere i år
o Mere hyggeligt med flere hjælpere
o Lørdag d. 1. november
o Hvem arrangere næste dimission?
 Lotte & Niko vil gerne igen
 En medhjælper, der kan ”læres” op
 Marie vil gerne
- Tour de Forening
o Kontakte ØF og de andre foreninger
o Senere: tema og indkøb
o Mette M., Ida og Marie er torv holder
o Ingen sand og træstubbe på kontoret
o Public Policy
 Introduktion til foreningerne
 Hvilke foreninger kan de være med i?
8. DSS
- Opråb i politikken – se netavis

-

-

-

-

o Blev bragt i 20 lande
o Dengang 36 initiativtagere – nu 55
Professorer
o Mangler også empiri til at underbygge de teorier vi lærer
Public Policy
o Tegn på at der er for meget matematik og økonometri på Oecon?
Vigtigt at vi forholder os til det i Oeconrådet
Læserbrev i bladet Ø
Hvad er Oeconrådets rolle og hvad skal vi diskutere i OR?
o Studienævn
o Blandt de studerende – sprede budskabet
Komme ind på kritikken af de modeller der bliver brugt i fagene
o Dette kan inddrages i fagene
o Dermed også underbygge, hvorfor vi bruger de modeller, vi bruger
Bo Sandeman gør det godt
Sætte en label på
o Neoklassisk osv.
Svært at sætte Oeconrådets rolle
o Når DSS ved, hvad de vil have der bliver gjort, kan Oeconrådet træde til
o DSS ønsker: inviter de studerende til at komme + OR diskuterer tingene + bragt videre i
studienævnet
Skal ikke blandes ind i evalueringer
Ansætte en forelæser fra England
o Sakir Devrim Yilmaz

