
Dagsorden, Oeconrådsmøde,  
tirsdag den 18.3.2015 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Henriette 

Referent: Louise 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 18.2.2015 

Godkendt 

3. Nyt fra formandskabet 

a. Kontaktliste 

Kontaktlisten er under udarbejdelse. Dem, der endnu ikke er kommet på, bedes udfylde 

kontaktlisten på Facebook. 

b. Indstilling til prisen som Årets Erhvervsøkonom 

Forslag til indstilling til prisen som Årets Erhvervsøkonom modtages gerne (eller rosende 

ord). Krav: skal være en nuværende studerende og gjort en god indsats. Deadline for 

indstilling: 20-03-2015 

c. Adgang til kontoret 

Alle, der udfylde kontaktlisten til kontoret, burde have fået adgang.  

d. Udvekslingsarrangement  

Lagt over til ABC. Arrangementet foregår 19/3-15 hvis nogen har mulighed/lyst til at 

deltage  

4. Politiske udvalg 

a. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 25.2.2015 

i) Registrering af fag får betydning, da lokaler skal tildeles efter antal 

tilmeldte.  

ii) Der kommer ikke de store ændringer i fagudbuddet. Pensum på 3. 

semester faget Mathematical Economics er tilpasset, så det passer de 

studerendes evner i højere grad og til fremadrettet kurser.   

iii) Kike’s 5xxx Project Accounting fag er godkendt 

iv) Phd fag i makro og økonometri er byttet om 

v) Meritdatabase for udveksling på bss.studyabroad.au.dk 



vi) Antal sider i speciale er sat ned.  

vii) Ensretning af dato for aflevering af projektfag 

ii. Dagsorden for mødet d. 20.3.2015 

i) Skal faget Advanced Excel gøres forhåndsgodkendt? Umiddelbart en 

god idé, da mange vælger det.  

ii) Der skal kigges på diverse fagbeskrivelser: Et 4xxx HRM fag 

nedlægges, men der bliver oprettet en erstatning – et nyt 4xxx fag 

kaldet Strategic Human Ressource Management (Forelæsere: Ann-

Kristina Løkke Møller og Rune Bysted). Det kan evt. være en god idé at 

gøre det nye til et kernefag. Radikal ændring af fagbeskrivelsen på 1. 

semesters faget Principles of Organizations and Management, da 

marketingsdelen bliver erstattet med business economics. Der 

overvejes hvorvidt, der skal oprettes et andet marketingsfag eller om 

4. semesters faget Firms and Markets skal erstatte dette samt om 2. 

semesters faget Business Economics stadig skal være et 10 ETCS fag.  

iii) Der er oprettet tre nye 4xxx business fag i efteråret. Problem: 

fagudbuddet i foråret er mindre end i efteråret.  

b. DJØF 

i. Opdatering fra møde d.  11.3.2015 

i) Der sker ændringer i DJØF studerende: repræsentanter skal vælges 

ind i 2 år ad gangen (i stedet for 1). Hvis man stopper: bliver den med 

næst flest stemmer valgt ind i stedet. Formålet er at sikre kontinuitet. 

Problem: er 2 år for lang commitment tid?  

ii) Alle professions- og bachelor studerende kan nu meldes ind i DJØF 

studerende.  

iii) Der opfordres til at søge aktivitetspuljen 

iv) Der kommer et nyt arrangement med oplæg om frivilligt arbejde. Der 

vil derudover være mad og mulighed for at netværke.  

c. Akademisk Råd 

i. Der skal vælges ny dekan 

ii. De nye studie paneler skal ikke overtage kompetencer fra Studienævnet, men 

derimod være et supplement/rådgivende funktion. Skal bestå af ca. 10-15 

personer, primært fagpersoner. Minimum én studerende, gerne to til tre.  

d. Departemental Forum 

i. Opdatering fra møde d. 17.03.2015 



e. Fællesråd 

i. Der har været konstituerende møde, og der er kommet en ny generalsekretær. 

ii. Boligkampagne resulterer i ny planlov. 

iii. Ros for den høje stemmeprocent ved sidste valg. 

iv. Der er oprettet mange sociale tiltag for fagrådsaktive. Deltag gerne.  

5. Aktivitetsudvalget 

a. Den Gyldne Pegepind 

i. S er booket, dog efter en del problemer. Der har været en general revision af 

hvornår S kan anvendes. Kan DGP gøre til et A-arrangement, så der ingen 

problemer kommer fremover? 

ii. Der er hentet forskellige tilbud hjem på mad. Der overvejes et tilbud fra SL på 

125,- pr. mand for tre-retters. Kræver en lille prisstigning på billetter, da 

Matematisk kantine kun tog 100,- sidste år. Umiddelbart ikke noget problem med 

en lille prisstigning.  

iii. Aftale på plads med ØF.  

iv. Christian er desværre blevet forhindret i at være arrangør. Nicolai hjælper til. Der 

er brug for hjælpere til selve dagen, så sæt kryds i kalenderen d. 8/5-15.  

b. Dimission 

i. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 2/5-15. Der mangler hjælpere, spørg gerne 

andre. Der bliver plads til hygge og evt. morgenmad.  

c. EØ- og Oecon aften 

i. EØ- og Oecon aften er ved at være på plads. Dato: 15/4-15. Der er fundet talere til 

Oecon, men der mangler stadig talere til Soc. Forslag modtages meget gerne.  

6. Evalueringsudvalg 

a. Evalueringer d. 25.03.2015 

Der holder evalueringer med 2. semester, som vi plejer. 

7. Månedsmøde med dekanen 

a. Opdatering fra møde d. 02.03.2015 

i. Lokalebooking: det er et problem, at der ofte kun sidder en enkelt person i 

lokalerne, især i eksamensperioderne. Hvad kan der gøres ved dette og hvem har 

ansvaret for lokalebooking? Er der evt. mulighed for, at der bookes lokaler til 

fælles studierum i eksamensperioderne? 

ii. WISEFLOW: Der har været et problem med, at folk møder op til eksamen, 

registrerer sig, men går derefter ud og laver eksamensopgaven i grupper, og 



afleverer gennem WISEFLOW. Kan løsningen være, at der skal afleveres en 

kvittering?  

8. Bladet Ø  

a. Ansættelse af ny redaktør 

Ansættelse af ny redaktør er gået over al forventning. Opslaget kom op både her på 

studiet, journalisthøjskolen og AU jobbank. Efter 8 gode ansøgninger er Mette 

(sidefagsstuderende) nu blevet ansat som ny redaktør.  

9. Eventuelt 

i. Status på ny institutleder? Kræver at ny dekan er på plads, da dekanen skal 

godkende udnævnelsen.  

ii. Rekruttering af phd’er: Der har været problemer med udenlandske studerende, 

som underviser som instruktorer. De får instruktorjobs før andre mere 

kvalificerede studerende. Problem: der er ingen formelle krav til phd’erne: ingen 

samtale eller TOEFL test. Ansættelsespolitikken bør diskuteres. Skal det evt. i 

Bladet Ø? 

iii. Studenterrådet vil gerne have information om konsekvenserne af 

fremdriftsreformen. Derfor må man meget gerne kontakte Mads 

(fagrådsansvarlig), hvis man har eksempler på problemer der er opstået/opstår 

som følge af fremdriftsreformen. Et problem er bl.a. at specialer skal startes og 

sluttes inden for semesteret, hvilket sætter pres på studerende og kræver, at de er 

hurtigere ude. Det er stadig ikke afklaret hvorvidt, der kan tages fag efter speciale 

eller kun sideløbende med specialet.  

iv. Husk at afmelde hvis ikke mulig deltagelse til OR-møder!  

 


