Referat: Oeconrådsmøde - mandag den
09.05.2016
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Marie
Referent: Louise
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 11.04.2016
Referat fra mødet d. 11.04.2016: Godkendt
Dagsorden for mødet d. 09.05.2016: godkendt med små ændringer
-

Punkt 4.b gemmes til næste møde, da mødet endnu ikke har fundet sted

-

Tilføjelse: punkt 3.d

3. Nyt fra formandskabet
a. Møde med Djøf d. 28.04.2016
Tor og Asger har været til møde med Djøf for at snakke om, hvad der kan/skal gøres for
at flere studenteraktive medlemmer kommer til deres nationale samlinger (4 årlige). Key
take-away: disse arrangementer skal ses som en mulighed og et ”klap på skulderen” og
ikke som en byrde. Der er ofte en masse gode oplæg og hygge. Bonus: arrangementerne
inkl. mad- og drikkevarer, overnatning mm. er gratis
b. BSS books: nye medlemmer
Vi skal finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer til BSS books, da Nina og Martin stopper. Man
binder sig til 4 møder på et år af halvanden time. Pointe: for at få noget ud af denne post
anbefales det dog, at man viser noget initiativ og er villig til at lægge lidt ekstra timer.
Bonus: man får 20% af sine bogkøb. Næste møde er 20. juni kl. 8.
Charlotte melder sig: sådan!
Vi mangler stadig en person. Skriv gerne til formandsskabet, hvis du alligevel gerne vil
være med. Ellers vil formandsskabet lægge den ud til et bredere publikum.
c. OR-kontoret: vi rydder op
Der er lidt af hvert: servietter, krus, stanniol, vin mm. Bare tag! Resterne ligger på
kontoret – kom gerne forbi en af dagene og tag det sidste.
d. Ny institutleder
Formandsskabet har besøgt den nye institutleder: Carsten Sørensen.
Han var vældig flink. Indtrykket var, at han både til mødet og fremover gerne vil snakke
med os i Oeconrådet, og få de studerendes syn på tingene.

4. Politiske udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 14.04.2016
i)

Kursusevalueringer: Overordnet ok evalueringer over hele linjen med
nogle få undtagelser. Dog var der lidt rod i selve evalueringerne ift.
antal mulige respondenter, antal svar mv. Ny udgave gennemgås til
SN-mødet d. 12.05.2016

ii)

Anonymisering af eksamen: Fra og med januar 2017 vil eksaminerne
være anonyme.

iii)

Meritoverførelse: Studenterrepræsentanterne i studienævnet tog til
sidste møde problematikken vedrørende meritoverførelse op. Vi fik en
oversigt over antal godkendte point ud af antal søge point, og det så
umiddelbart ikke så dårligt ud. Dog er vi ikke tilfredse endnu! Vi
arbejder på, at få en mere transparent proces, som skal sikre
konsistens i behandlingen af meritoverførelse.
Et forslag til mødet: de studerende skal i gennem OR evaluere deres
universitet og de fag de har taget, da evalueringer igennem AU GO er
pålagt nogle restriktioner grundet de aftaler, de har med udenlandske
universiteter. Er det et muligt sommerferieprojekt? Emil nævner, at
det ikke umiddelbart er det mest komplekse at oprette en side.
Problem: skal OR være moderator for sådan et forum?
Charlotte C. og Louise Søe har holdt møde med dem, som står for
udveksling ved AU. Vi venter på svar om, hvordan dette møde gik og
hvad der skal ske.

iv)

Principles of micro/macro: micro og macro delen byttes om (micro
først og macro dernæst) grundet ny lærebog og lidt forvirring blandt
forelæserne.

v)

Fremdriftsreformen 2.0 er vedtaget: Modellen ligner meget den fra
udspillet. Dog er der to punkter, der bekymrer: 1) kandidatstuderende
tvangstilmeldes specialet. 2) førsteårsprøven for bachelorstuderende:
har de stadig 3 forsøg og hvor mange point (og hvilke) skal bestås. Vi
diskuterer det på kommende SN-møde.

ii. Dagsorden for mødet d. 12.05.2016

i)

Evalueringer: vi ser om der er rettet op på fejlene. Flere ORmedlemmer udtrykker at man på andre studier arbejder mere
konstruktivt med evalueringerne.
Medicin: undervisere skal give feedback på deres evalueringer.
ARTS: undervisere skal fremlægge evalueringer og en studerende skal
skrive under på, at dette er sket. Vi vil overveje, om vi også skal
arbejde mere konstruktivt med evalueringer i vores studienævn.

ii)

Reeksamen august 2016: vi ved endnu ikke hvad dette punkt
omhandler.

iii)

Evaluering af vejledere: der har tidligere været udtrykt ønske om, at
vejledere også burde evalueres. Det skal der nu arbejdes videre med.

iv)

Trivsel.au.dk: en tiltag grundet en studiemiljøundersøgelse og
implementeringen af fremdriftsreformen. Er en mulighed for de
studerende for at få nogle værktøjer, som kan anvendes til
studiemæssige udfordringer så som stress, eksamensangst,
studieplanlægning mm. Vi synes, at det er et super tiltag!

b. Fakultetsstudienævn:
i. Opdatering fra mødet d. 11.05.2016
Vi tager dette punkt til næste møde 
c. Akademisk råd
i. Opdatering fra mødet d. 26.04.2016
i)

Fremdriftsreform: model endnu ikke vedtaget på tidspunktet for
mødet, så dette punkt udskydes.

ii)

Strategiproces: der skal arbejdes med en ny strategi for BSS 20172020. Ønsker at arbejde mere systematisk med de 4 områder:
uddannelse, forskning, samarbejde med erhvervsliv + den sidste 

d. Fællesrådet
i. Dagsorden for mødet d. 12.05.2016
i)

Det kunne være super fedt, hvis en ekstra fra OR vil have lyst til at
tage med Emil fremover - henvend jer til Emil. Julie tager med til
mødet d. 12.05.2016: sådan!

ii)

Der skal snakkes om (gæt en gang) fremdriftsreformen: er der nogle
potentielle problemer ved den nye model, og hvilke værktøjer skal der
anvendes for at kunne evaluere den?

e. Djøf

i. Opdatering fra repræsentantskabsmødet d. 28.04.2016
ii. Ny århusiansk formand i Djøf studerende
Vi siger farvel til Tue og velkommen til Ela, som er blevet den nye formand for
Djøf studerende. Hun er fra Aarhus og har tidligere deltaget i OR’s
arrangementer. Næstformanden er fra Aalborg. Vi satser på mere fokus på det
jyske fremover, thumbs up!
Man vælges ind for 2 år ad gangen, hvilket er en problematik, der skal tages op
senere.
5. Aktivitetsudvalget
a. DGP
Overordnet set var DGP en succes! Det blev dog nævnt følgende:
o

Kan de studerende få lov til at blive til selve DGP lidt længere tid? (Det er jo mega
fedt!) Forslag: kan DGP og festen evt. holdes samlet over i aulaen?

o

Skal vi kåre flere end den bedste forelæser? Umiddelbart dårlig stemning omkring
det: det er ikke Den Gyldne Fugl og der vil være en risiko for at titlen som årets
forelæser mister sin effekt (det er ret prestigefuldt at få pegepinden!)

o

Der kommer ikke nok forelæsere! Hvad skal vi gøre til næste år? Forslag: invitere
forelæserne og ph.d. studerende før de nominerede bliver meldt ud.

o

Til næste år: skal der budgetteres billetter til festen for alle deltagende forelæsere?

o

DGP blev ikke afholdt efter bacheloraflevering som de tidligere år. Det fungerede OK,
dog var der færre deltagere end normalt. Konklusion: det kan gå, hvis der ikke er
andre muligheder. Men optimalt er, at det afholdes samme dag som
bacheloraflevering.

o

Vi mangler sponsor til den gyldne pegepind til næste år! Formandsskabet går i gang
med at lede efter ny sponsor henover sommeren og efteråret.

b. Dimission
Løber af stablen på lørdag d. 14.05.2016. Det bliver så godt! Der forventes en 160-170
deltagende inkl. talere og hjælpere og bliver dermed et forholdsvist stort arrangement igen.
En kæmpe tak på forhånd til dem, som kommer og hjælper!
6. Eventuelt
a. Forslag: skal vi købe vores eget kamera?
Vi har ofte bøvl med både at skaffe kamera og fotograf til vores arrangementer. En idé er
at købe et kamera selv (og evt. leje det ud til de andre foreninger). Er det noget, der kan
søges støtte til?

Forslag: der er nogle fotografer ansat på AU (AU fotografer?), som tager billeder til de
store arrangementer. Er det noget OR kan benytte sig af evt. i forbindelse med dimission?
Forslag: betalt fotograf til dimission: vil instituttet betale og hvad koster det?
Formandsskabet arbejder videre med dette punkt!
For nu: Emil er fotograf til dimission: sådan!
b. Ros til Charlotte: du gjorde det vanvittig godt op til DGP og under DGP. Tak for en stor
indsats!

