Referat, Oeconrådsmøde,
torsdag den 08.10.2015
1. Valg af dirigent og referent
Nina er valgt som dirigent, Ida er valgt som referent
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 10.09.2015
Referat fra mødet er godkendt.
3. Nyt fra formandskabet
a. Julefrokost
Formandskabet slår en Doodle op den interne med datoer i november/december. Vi
regner som udgangspunkt med at afholde det i mødelokalet og bestille mad udefra –
Evt. fra Føtex eller Bilka.
Man kan melde sig som ansvarlig, når datoen er fastsat.
4. Politiske udvalg
a. Studienævnet
Adam giver en introduktion til Studienævnet:
Her repræsenteres både studerende og VIP’ere (Videnskabeligt personale, dvs.
studieleder, forelæsere). Her revurderer vi studieordninger, arbejder med
implementeringen af fremdriftsreformen, behandler instituttets evalueringer samt
diverse dispensationsansøgninger. Der afholdes møder én gang pr. måned.
I områdestudienævnet sidder formænd og næstformand fra de forskellige studienævn
på BSS: Her er møde ca. 3 gange pr. semester.
i. Opdatering fra mødet d. 14.09.2015
På dette møde blev linjebetegnelserne for Oecon kandidatuddannelsen
diskuteret. Pt er der to retninger (Drift og National) + ”den frie linje” – Det nye
udkast bygger på tre forskellige linjebetegnelser (Management,
Accounting/finance og Economics.-mikro/makro) idet man gerne vil udfase
den frie linje. Det gør man bl.a. for at få de studerende til at tage flere fag på
vores eget institut. Det er bl.a. aftagerpanelet som er kommet med dette forslag.
Det er pt ikke ret mange der får en linjebetegnelse. Man bør dog være
opmærksom på, at der ikke sker et sammenfald med de forskellige Merc-

betegnelser.
De deltagendes kommentarer; De bakker op om muligheden, men de frygter at
det vil blive en begrænsning, idet den ”frie linje” sløjfes. Det kan ydermere
diskuteres om der skal oprettes en Økonometrilinje. Vi har i forvejen IMSQE
linjen, men da der ikke er ”frit optag” på denne linje, kan det være fornuftigt at
oprette en anden Økonometri linje. Men styrken er at man bedre kan gøre
opmærksom på ens evner og kunnen– Lige nu kan du som Oecon have mange
flere finance fag end en cand.merc.fin men uden at dette fremgår af din titel.
Der er enighed om at vi bibeholder projektfagene – Et fag hvor man udarbejder,
enten alene eller i en gruppe, en større skriftlig opgave. Det sikrer at man får
noget skriftlighed ind på et eller matematisk og teoretisk studie og er en god
”forsmag” på specialeskrivningen.
Jesper Rosenberg har skiftet institut og er derfor trådt ud af SN. VIPerne skal
stemme om, hvem der skal træde ind. Det er endnu ikke afgjort men sker i
forbindelse med Universitetsvalget.
Der udarbejdes nye evalueringer, således at de i fremtiden vil foregå
elektronisk. Dette diskuteres også i Områdestudienævnet. Indholdet er ændret
lidt. Der vil blive opsat plakater for at gøre opmærksom herpå, ligesom der skal
gøres opmærksom på effekten heraf. Der opfordres til at der afsættes tid på
forelæsningen til at foretage disse evalueringer for at opretholde
stemmeprocenten.
På sidste OR møde diskuterede vi lokaleudfordringerne og denne information
er videregivet.
ii. Dagsorden for mødet d. 09.10.2015.
Vi fortsætter snakken om linjebetegnelserne, og det skal på dette møde
besluttes, om man ønsker at anvende de tre nye linjebetegnelser.
Vi skal desuden snakke om en mentorordning, som skal fungere på hele BSS.
Den er afprøvet på SOC med stor succes, hvor 2. Semesterstuderende har fået
tilknyttet en mentor på de ældre årgange. Feedbacken har været positiv, og
derfor vil man gerne have spredt det ud til hele BSS.
Meritudvalget og deres behandling af klagesager er desuden på dagsordenen.
b. Fællesrådet
Emil beretter, da Martin Duus ikke er til stede på mødet. Kandidater til bestyrelsen blev
fremlagt. Valgkampen skal være oplysningskampagner. Intro til nye udvalg. Hytteturen
diskuteres, der snakkes om akkrediteringen 2016. Martin T uddyber akkrediteringen,

som ikke vedrører enkelte uddannelser mere, men hele instituttet. Der ønskes tættere
koordinering mellem fagråd.
Martin har skrevet:

c.

-

Der skal diskuteres elitesport

-

Martin vil gerne have mere fokus på internationalisering

Universitetsvalg
Der er universitetsvalg på AU den 23.-26. November 2015. Her skal bestyrelsen
nedsættes, ligesom kandidaterne til Studienævn og Akademisk Råd skal findes. Derfor
afholder Oeconrådet opstillingsmøde den 21. Oktober, hvor der findes kandidater til
Det økonomiske Studienævn samt Akademisk Råd BSS. Der skal opstilles hhv. 5 og én
kandidat. Hvis man har lyst til at opstille, er man meget velkomne til at kontakte Tor fra
Akademisk Råd eller de fem repræsentanter fra SN.

d. Månedsmøde med dekanen
Den 28. Oktober afholdes månedsmøde med dekanen. Der vil deltage én fra
formandskabet og muligvis vil Emil ligeledes deltage. Hvis man har lyst til at komme
med så sig til.
5. Aktivitetsudvalget
a. Opsummering på Tour de Forening
Det gik godt og planmæssigt, især fordi der var koordineret en konkurrence i
samarbejde med DJØF, som gjorde, at der var en god aktivitet på hele gangen.
b. Dimission
Den 7. November afholdes dimission. Denne vil bestå af en formel dag i S bygningen,
hvor kandidater får udleveret kandidatnåle og beviser, ligesom der vil blive afholdt
taler. Herefter fortsætter vi i R eller Aulaen, hvor der vil være en let anretning og lidt at
drikke. Alle der har lyst til at hjælpe er velkomne.
6. Mentorordning
Som tidligere nævnt vil der blive etableret en mentorordning – Ikke kun for Soc men også
Oecon og HA. Info for mentorer i uge 44, i uge 45 for mentees. Formålet er bedre trivsel, og
det skal fungere som en ”mellemvej” mellem studievejledere og venner, idet en mentor har til
formål at bakke op, informere og vejlede den studerende i den rigtige retning. Der er stor
opbakning til det fra både mentorer og mentees. Mentees er studerende på 2. Semester og
mentorer er alle ældre studerende. Tor kan videregive Oeconrådet information herom
7. Evalueringsudvalg
Vi holder evalueringer i uge 43 og 44 for hhv. 3. Og 1. Semesterstuderende. Her vil vi invitere
holdrepræsentanterne til en snak om forelæsere, instruktorer mm. Der er pt ingen soc-

studerende i evalueringsudvalget – Nicolai vil gerne hjælpe og Tor vil gerne hjælpe med at
skaffe en ekstra Soc om nødvendigt.
8. Eventuelt
´

