
Dagsorden,	  Oeconrådsmøde,	  	  
tirsdag	  den	  6.5.2015	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

a. Dirigent:	  Henriette	  

b. Referent:	  Mikkel	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  referat	  fra	  sidste	  møde	  d.	  8.4.2015	  

3. Nyt	  fra	  formandskabet	  

a. DSF	  politik	  konference	  

i. På	  SDU	  15-‐17	  maj,	  Gratis	  transport	  og	  mad	  

ii. Deadline	  for	  tilmelding	  11/5	  kl.	  12	  –	  meld	  tilbage	  til	  formandsskabet.	  

b. Nye	  medlemmer	  til	  OR	  

i. Vi	  er	  lidt	  pressede	  på	  hænder	  i	  OR.	  Vi	  skal	  prøve	  at	  have	  hvervet	  lidt	  flere	  

medlemmer,	  især	  ville	  det	  være	  godt	  hvis	  vi	  kunne	  få	  fat	  i	  nogle	  fra	  3	  semester.	  

Asger	  er	  kommet	  med	  et	  forslag	  til	  at	  få	  lavet	  en	  video	  til	  at	  promovere	  os,	  3-‐5	  

videoer	  på	  2-‐3	  minutters	  varighed,	  som	  kan	  bruges	  hvert	  år	  når	  der	  kommer	  

nye	  studerende	  for	  at	  få	  udbredt	  kendskabet	  til	  Oeconrådet.	  Asger	  kan	  filme	  og	  

redigere,	  men	  har	  brug	  for	  at	  nogle	  fra	  de	  forskellige	  råd	  kan	  komme	  med	  

inputs	  til	  hvad	  der	  skal	  indgå	  i	  filmene.	  	  Problemet	  er	  at	  folk	  ikke	  ved	  hvad	  

Oeconrådet	  laver.	  Martin	  nævner	  at	  der	  ligger	  slides	  fra	  sidste	  studiestart	  hvor	  

de	  forskellige	  organer	  blev	  præsenteret.	  

c. Evaluering	  

i. Center	  for	  undervisning	  og	  læring	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  et	  digitalt	  

evalueringssystem	  og	  i	  den	  forbindelse	  er	  der	  fokusgruppe	  interview	  d	  12	  eller	  

19	  maj	  kl	  13-‐15	  	  hvor	  de	  gerne	  vil	  have	  2-‐3	  repræsentanter	  fra	  økonomi.	  

Studienævns	  næstformænd	  er	  inviteret.	  Seneste	  tilbagemelding	  er	  fredag	  d.	  8	  

maj	  kl	  12.	  

4. Politiske	  udvalg	  

a. Studienævnet	  

i. Opdatering	  fra	  mødet	  d.	  13.4.2015	  



i) Master	  thesis:	  Det	  er	  blevet	  besluttet	  at	  de	  nye	  regler	  først	  træder	  i	  

kraft	  for	  studerende	  der	  bliver	  indskrevet	  på	  kandidaten	  fra	  

sommer	  2015.	  	  

ii) Registrering	  af	  kurser:	  Huske	  at	  tilmelde	  30	  ECTS,	  tilmeldingerne	  er	  

forholdsvist	  bindende.	  Fagenes	  størrelser	  bliver	  fastsat	  efter	  første	  

tilmeldingsrunde,	  så	  det	  kan	  være	  at	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  at	  skifte	  

hold	  senere.	  

iii) Løn	  under	  praktik:	  Det	  papir	  der	  var	  udsendt	  fra	  ministeriet	  

omkring	  at	  man	  ikke	  må	  få	  løn	  under	  praktik	  var	  alligevel	  ikke	  

gældende.	  

iv) Forhåndsgodkendte	  fag:	  Corporate	  valuation	  fra	  merc	  er	  

forhåndsgodkent	  som	  et	  4xxx	  fag.	  Global	  Sourcing	  and	  international	  

buyer-‐supplier	  relationships	  som	  4xxx	  og	  emerging	  markets,	  their	  

institutions	  and	  challenges	  som	  4xxx.	  

ii. Dagsorden	  for	  mødet	  d.	  13.5.2015	  

i) Master	  thesis	  ift	  fagområder	  

ii) Årlige	  datarapporter	  for	  kvalitets	  sikring	  af	  bac.	  Og	  cand.	  	  Oecon	  og	  

Soc	  

iii) Comment	  on	  examination	  

iv) Generelle	  informationer	  

b. Fællesrådet	  

i. Feedback	  i	  undervisningen	  

i) SR	  kører	  nogle	  kampagner	  med	  feedback	  generelt	  fra	  forelæsere	  	  og	  

vil	  gerne	  have	  inputs	  på	  hvordan	  feedback	  i	  undervisningen	  fungere	  

på	  de	  forskellige	  studier,	  både	  ift	  undervisning,	  opgaver,	  eksamen	  

mm.	  

c. Akademisk	  råd	  

i. Skolen	  hedder	  nu	  ’	  Aarhus	  BSS’	  .	  De	  nye	  logoer	  er	  kørt	  ud	  på	  de	  forskellige	  

portaler	  og	  det	  handler	  udelukkende	  om	  branding.	  

ii. Kriterier	  for	  opslag	  af	  stillinger	  og	  bedømmelses	  udvalg	  

i) Stillingsopslag	  har	  været	  for	  brede	  og	  der	  har	  været	  for	  mange	  

ansøgninger	  –	  prøver	  at	  gøre	  nogle	  af	  mekanismerne	  lidt	  nemmere.	  

De	  har	  fået	  for	  mange	  ansøgninger	  til	  nogle	  stillinger	  

iii. Drøftelser	  ift.	  	  kvalitetssikringsrapport	  

i) Ikke	  repræsentativ	  stikprøve	  ifølge	  svend.	  



5. Aktivitetsudvalget	  

a. Den	  Gyldne	  Pegepind	  

i. Arrangementet	  er	  blevet	  udsolgt	  utroligt	  hurtigt	  (200	  billetter	  solgt	  på	  4	  dage).	  

Hjælpere	  mødes	  i	  S-‐bygningen	  kl	  15.00	  og	  hjælper	  med	  at	  stille	  op.	  Herefter	  

fest	  i	  samfundsfaglig.	  

b. Dimission	  

i. Blev	  afholdt	  i	  lørdags,	  folk	  gik	  desværre	  ret	  tidligt,	  overvej	  om	  gardiner	  skal	  

køres	  for	  i	  R,	  der	  var	  rigtigt	  varmt.	  Maden	  var	  rigtig	  god	  (dog	  mindre	  humus	  og	  

mere	  ost).	  	  Deltagerne	  har	  kommenteret	  på	  at	  det	  var	  rigtig	  lækker	  mad.	  

6. Månedsmøde	  med	  dekanen	  

a. Afholdt	  i	  dag,	  vi	  havde	  desværre	  ikke	  mulighed	  for	  at	  sende	  nogle,	  men	  der	  kommer	  

møder	  igen	  til	  efteråret.	  

7. Eventuelt	  

	  

	  

	  

	  

	  


