
Dagsorden,	  Oeconrådsmøde,	  	  
fredag	  den	  10.9.2015	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  referat	  fra	  sidste	  møde	  d.	  14.8.2015	  

Referat	  ikke	  udsendt	  –	  Godkendelse	  flyttes	  til	  næste	  møde.	  	  

Dagsorden	  ændret	  	  –	  Denne	  version	  er	  korrekt.	  	  

3. Nyt	  fra	  formandskabet	  

a. Aktive	  i	  Oeconraadet	  

Deltagelsen	  er	  faldet	  en	  del,	  og	  det	  skal	  vi	  arbejde	  på.	  	  

En	  studerende	  fra	  hver	  årgang	  i	  Oeconrådet	  kan	  evt.	  hive	  fat	  i	  hver	  en	  studiemakker	  

eller	  gå	  ud	  på	  forelæsninger	  og	  fortælle	  om	  Oeconrådet,	  vores	  mødetidspunkter	  mm.	  	  

b. Oeconkonferencen	  	  

Der	  er	  Oeconkonference	  den	  26.	  September,	  hvor	  en	  masse	  færdiguddannede	  Oeconer	  

mødes	  og	  hører	  en	  række	  	  oplæg.	  Til	  det	  skal	  der	  bruges	  ca.	  fire	  hjælpere.	  	  

Ud	  over	  Martin,	  Louise	  og	  Marie	  melder	  Nadia	  og	  Charlotte	  sig	  til	  at	  ville	  gerne	  hjælpe.	  	  	  	  

4. Studiestartsudvalg	  

Vi	  har	  været	  ude	  i	  rusugen	  og	  fortælle	  om	  Oeconrådet	  og	  har	  desuden	  udarbejdet	  

studiegruppeordningen.	  Derudover	  vil	  de	  gerne	  afholde	  opsummeringen	  samt	  introduktionen	  

til	  holdrepordningen	  i	  uge	  39/40.	  	  

Indskriv	  i	  vidensbanken	  at	  evalueringer	  med	  1.	  Semester	  bør	  afholdes	  i	  uge	  43/44.	  Evt.	  

tilsvarende	  med	  tredje	  semester.	  	  

5. Aktivitetsudvalget	  

a. Faglig	  arrangement	  

Nina	  foreslå	  at	  vi,	  foruden	  forskerrunde,	  afholder	  et	  ekstra	  fagligt	  arrangement.	  Er	  der	  

stemning	  for	  det?	  	  

Financelab,	  FACCA	  og	  DSS	  afholder	  allerede	  en	  række	  faglige	  arrangementer,	  så	  vi	  er	  

nødt	  til	  at	  finde	  vores	  ”eget	  felt”,	  hvis	  det	  skal	  afholdes.	  Vi	  har	  tidligere	  afholdt	  flere	  

faglige	  arrangementer	  med	  stor	  opbakning,	  men	  det	  var	  også	  inden	  mange	  af	  de	  andre	  

foreninger	  kom	  til.	  Vi	  vil	  derfor	  gerne	  satse	  på	  et	  større	  navn	  –	  Anders	  Fogh?	  Søren	  

Gade?	  	  	  	  

6. Politiske	  udvalg	  



a. Studienævnet	  

i. Introduktion	  til	  Studienævnet	  	  

Adam	  giver	  en	  kort	  introduktion	  til	  SN	  –	  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	  ca.	  en	  gang	  om	  måneden.	  	  

I	  områdestudienævnet	  sidder	  formænd	  og	  næstformand	  fra	  de	  forskellige	  

studienævn	  på	  BSS:	  Her	  er	  møde	  ca.	  3	  gange	  pr.	  semester.	  	  

ii. Dagsorden	  for	  mødet	  d.	  14.09.2015	  

De	  deltagende	  til	  Oeconrådsmødet	  har	  følgende	  punkter	  de	  gerne	  vil	  have	  med	  

i	  Studienævnet	  

1)	  Bl.a.	  har	  femte	  semester	  undervisning	  på	  det	  gamle	  VIA	  –	  i	  lokaler	  uden	  

borde	  og	  strøm,	  og	  de	  studerende	  sidder	  med	  deres	  PC	  på	  skødet	  (hvis	  den	  da	  

for	  fanden	  har	  strøm!)	  –	  Det	  tager	  SN-‐repræsentanterne	  med	  på	  næste	  SN	  

møde.	  

2)	  3.	  Semester	  har	  matematik	  i	  R.	  Det	  er	  et	  problem,	  da	  lokalet	  er	  fladt.	  (Tages	  

med	  på	  næste	  SN	  møde	  -‐	  Hilde	  sender	  info	  til	  Adam)	  

3)	  Det	  er	  koldt	  i	  S	  –	  Et	  problem	  for	  især	  dem	  på	  bacheloren	  som	  især	  bruger	  

bygningen	  til	  at	  læse	  i	  S.	  (Tages	  med	  på	  næste	  SN	  møde	  -‐	  Hilde	  sender	  info	  til	  

Adam)	  

4)	  Har	  man	  valgt	  sit	  tilvalg	  så	  er	  det	  bundet,	  og	  det	  møder	  kritik	  ved	  de	  soc.	  

Studerende.	  (Adam	  tager	  det	  med	  til	  områdestudienævnet)	  

iii. Opdatering	  fra	  mødet	  d.	  	  20.08.2015	  

Brochure	  for	  internship	  –	  Dvs.	  der	  er	  udarbejdet	  en	  brochure	  som	  man	  kan	  

vedlægge	  sin	  ansøgning	  til	  den	  pågældende	  virksomhed	  som	  man	  søger	  praktik	  

i.	  Man	  skal	  være	  obs	  på	  at	  man	  skal	  følge	  det	  af	  fremdriftsreformen	  påkrævede	  

antal	  point	  på	  trods	  af	  internship.	  Dermed	  er	  det	  også	  indskrevet	  i	  denne	  

brochure,	  at	  den	  studerende	  sideløbende	  med	  praktik	  stadig	  skal	  følge	  X	  antal	  

point.	  	  

Lokaleudfordringer	  i	  mikro/makro	  på	  1.	  Semester	  –	  Det	  er	  blevet	  diskuteret	  

om	  man	  skal	  livestreeme	  undervisningen	  således	  at	  den	  foregår	  simultant	  i	  to	  

lokaler	  eller	  om	  undervisningen	  skal	  deles	  op	  på	  to	  forelæsninger.	  Lokalerne	  

skulle	  være	  renoveret	  i	  løbet	  af	  sommeren	  men	  det	  blev	  sat	  i	  udbud	  for	  sent.	  	  

Beskæftigelsesundersøgelse	  med	  dimittender	  fra	  BSS	  –	  Flotte	  tal	  for	  Oecon.	  Og	  



soc.	  Studerende,	  næsten	  alle	  er	  i	  job.	  	  

Jesper	  Rosenberg	  flytter	  institut	  og	  kan	  dermed	  ikke	  længere	  sidde	  med	  i	  SN.	  

Det	  diskuteres	  i	  øjeblikket	  hvem	  den	  nye	  repræsentant	  skal	  være.	  	  

Optagelse	  –	  Der	  har	  været	  frit	  optag	  på	  Oecon	  de	  sidste	  par	  år,	  og	  det	  er	  ikke	  så	  

godt	  et	  signal	  at	  sende,	  derfor	  er	  det	  foreslået	  på	  SN-‐møde	  at	  der	  skal	  ændres	  i	  

antal	  optagene	  så	  der	  kommer	  snit	  på.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  reducere	  antallet	  af	  

pladser,	  med	  mulighed	  for	  at	  være	  fleksibel	  –	  så	  det	  i	  sidste	  ende	  ikke	  får	  

konsekvens	  for	  det	  samlede	  antal	  optagne.	  	  

iv. Opdatering	  fra	  mødet	  i	  Områdestudienævnet	  	  d.	  09.09.2015	  

Evalueringerne	  skal	  i	  fremtiden	  foretages	  elektronisk.	  	  

Godkendelse	  af	  diverse	  formalia	  som	  følge	  af	  at	  BSS	  har	  fået	  nyt	  navn.	  	  

Tilmeldingskrav	  jf.	  Fremdriftsreformen	  –	  Reglen	  siger	  at	  man	  pr.	  år	  skal	  

tilmeldes	  60	  point.	  Bilag	  fra	  juridisk	  afdeling	  –	  Man	  kan	  lempe	  fortolkningen	  en	  

smule,	  så	  man	  i	  de	  enkelte	  fagstudienævn	  kan	  give	  en	  dispensation	  fra	  dette	  

krav,	  hvis	  det	  fagligt	  giver	  mening.	  Eksempelvis	  kan	  man,	  hvis	  man	  har	  mange	  

point	  hængende	  fra	  tidligere	  dumpede	  eksaminer,	  lade	  dem	  udgøre	  x	  af	  de	  60	  

point.	  Det	  er	  især	  relevant	  at	  kigge	  på	  i	  det	  tilfælde	  hvor	  man	  kigger	  på	  

forudsætningsfag.	  Det	  er	  dog	  en	  individuel	  vurderingssag	  som	  vurderes	  af	  det	  

enkelte	  fagstudienævn,	  idet	  målet	  jo	  stadig	  er	  at	  minimere	  studietiden	  for	  den	  

enkelte	  studerende.	  	  

Udveksling	  –	  Florida	  og	  San	  Diego	  er	  særdeles	  attraktive	  for	  studerende	  i	  Århus	  

men	  det	  går	  ikke	  den	  anden	  vej.	  Det	  skaber	  problemer	  i	  forhold	  til	  de	  

eksisterende	  samarbejdsaftaler,	  fordi	  vi	  ikke	  får	  nogen	  penge,	  når	  vi	  ikke	  får	  

noget	  retur.	  Der	  arbejdes	  lige	  nu	  på	  muligheden	  for	  nye	  aftaler.	  	  

b. Akademisk	  råd	  

i. Tor	  giver	  en	  kort	  introduktion:	  	  

Man	  er	  samlet	  på	  fakultetet	  og	  fungerer	  som	  et	  rådgivende	  organ	  for	  dekanen.	  

Samtidig	  får	  Tor	  som	  studierepræsentant	  lidt	  info	  ”bag	  om”.	  	  

ii. Studieprogrampaneler	  

Er	  en	  del	  af	  reorganiseringen	  –	  Der	  vil	  ikke	  deltage	  studerende	  i	  

studieprogrampanelet,	  kun	  VIPere	  –	  i	  alt	  11	  medlemmer	  .	  Dog	  vil	  der	  deltage	  

studerende	  fra	  HA/Merc-‐uddannelsen.	  Ændringer	  i	  studieordningen	  kan	  ikke	  

gennemføres	  uden	  at	  skulle	  indover	  studieprogrampanelerne,	  hvor	  det	  

tidligere	  har	  været	  Studienævnet	  som	  besluttede	  det.	  	  	  	  



c. DJØF	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  i.	  	  	  DJØF	  days	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Der	  er	  DJØF	  days	  den	  2.	  Til	  4.	  oktober	  –	  Tema	  ”Motivation	  og	  engagement.	  ”	  

7. Aktivitetsudvalget	  

a. Tour	  de	  Forening	  

Der	  afholdes	  Tour	  de	  forening	  den	  2.	  Oktober.	  Et	  fredagsbarsarrangement,	  hvor	  

foreningsgangen	  omdannes	  til	  en	  stor	  fredagsbar,	  hvor	  hver	  forening	  har	  deres	  eget	  	  

tema	  og	  deres	  egen	  bar.	  I	  år	  er	  det	  samlede	  tema	  Disney	  og	  hos	  OR	  er	  vi	  Løvernes	  

Konge.	  	  	  

Ingrid,	  Charlotte,	  Hilde	  og	  Nadia	  arrangerer	  det.	  	  	  

b. Dimission	  	  

Oeconrådet	  afholder	  dimission	  for	  nyuddannede	  Cand.Oecon	  og	  Cand.Soc	  studerende.	  I	  

A	  år	  afholdes	  det	  den	  7.	  November.	  Vi	  begynder	  13.30	  med	  en	  formel	  del	  i	  S	  bygningen	  

hvor	  der	  vil	  være	  et	  oplæg	  fra	  en	  færdiguddannet	  Oecon/soc	  og	  CC;	  der	  vil	  være	  

diplomoverrækkelse.	  Derefter	  vil	  der	  være	  en	  let	  anretning	  og	  drikkelse	  i	  R	  store	  sal.	  	  

Vi	  mødes	  klokken	  11	  og	  spiser	  morgenmad	  og	  gør	  klar.	  	  

Marie	  laver	  et	  opslag	  på	  Facebook	  og	  her	  kan	  man	  melde	  tilbage,	  hvis	  man	  kan	  hjælpe.	  

8. Evalueringsudvalg	  

Til	  	  de	  der	  er	  med	  i	  evalueringsudvalget	  –	  Mikkel	  sender	  en	  besked	  rundt	  på	  den	  interne	  

Evalueringsgruppe	  med	  bestemmelse	  af	  datoer	  for	  evalueringer	  for	  1.	  Og	  3.	  Semester.	  	  

Nogen	  af	  de	  nye	  deltagende	  der	  har	  lyst	  til	  at	  være	  med?	  	  Hilde,	  Charlotte	  og	  Bettina.	  

9. Eventuelt	  

	  

	  	  

	  


