Dagsorden: Oeconrådsmøde - mandag den
14.03.2016
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Louise
Referent: Tor
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 15.02.2016
Godkendt uden bemærkninger
3. Nyt fra formandskabet
Møde med Djøf:
-

Formanden og næstformanden fra Djøf-studerende

-

Meget positive over for det arbejde Oeconrådet laver – særligt evalueringerne.

-

Mulighed for at kontakte Ela, studiebysrepræsentant, hvis der er nogle ting, som det
vil være aktuelt at vende på et højere niveau end blot institutniveau (f.eks.
manglende læsepladser)

4. Politiske udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 26.02.2016
o

VIP’erne ytrede bekymringer om en tendens til karakterinflation

o

Det er muligt at der kommer en HA. Psyk. Linje

o

Der blev lyttet til de studerendes ønske om at placere kurser for
videnskabelig kommunikation mere optimalt. Det vil blive undersøgt om der
er mulighed for at afholde to kurser årligt.

ii. Dagsorden for mødet d. 18.03.2016
o

Generelt er der tendens til stigning i karakterer. Vi er umiddelbart
bekymrede dels for udviklingen, og dels for hvordan man eventuelt kommer
til at løse det.

o

Forslag til forbedring af gennemførelsestid:
§

3. eksamensforsøg kommer til at ligge tættere på de to første.

§

Projektfag i summer school

§

Opstartskursus i matematik
•

Det er ved at blive undersøgt, om Djøf vil tilbyde et i ugen
inden opstart på 1. semester

§

Lektiecafe til matematik og statistik. Koncept hvor det er obligatorisk
indtil man har bestået x-antal opgavesæt

§

Bedre mulighed for bachelorstuderende til at tage summer school
kurser

b. Fakultetsstudienævn:
i. Opdatering fra mødet d. 23.02.2016
i)

Fremdriftsreformen II
§

Der er ved at være udarbejdet en procesplan. Seks forskellige
værktøjer der arbejdes med. . .

§

Den 19. april bør det nye udspil på uni-niveau blive vedtaget

§

Implementering skal ske fra 19. april til og med september

ii)

Anonymisering af eksamen
§

Det kommer til at ske, men ligger endnu ikke fast hvordan. Alle navne
vil dog blive ”slettet” fra eksaminer OG siderne hvor eksaminatorer
indtaster karakterer. På sigt arbejdes der på at lave ’løbenumre’.

c.

Akademisk råd
i. Opdatering fra seminar d. 3.-4. marts 2016
o

Institutionsakkreditering:
§

Universiteterne kan selv administrere sine uddannelser. Dette
forudsætter at universitetsprocedurer kommer til at blive tjekket.
Dette kan umiddelbart åbne en mulighed for studerende til ytre
utilfredshed, som instituttet bliver nødt til at forholde sig til, da det
ellers kan komme til at gå ud over akkrediteringerne.

o

Ansættelse af VIP’ere:
§

Man vil gå mere systematisk til værks på tværs af de forskellige
institutter. Ansættelsesprocesserne skal være mere gennemskuelige

d. Fællesrådet
i. Opdatering fra konstituerende møde d. 25.02.2016
5. Evalueringsudvalget
a. Møde med CUL
-

Fokus på at evalueringerne bliver aktivitetsbaserede og ikke så specifik på
personlighed

-

CUL er Center for Udvikling og Læring. De var meget positivt stemt overfor vores
måde at evaluere på. Til den forestående evaluering, er tiden for knap til at alt for

mange nye initiativer implementeres, men fremadrettet bør der kigges på en
opdatering af vidensbanken.
6. Aktivitetsudvalget
a. EØ- og Oeconaften
-

Den står 2-1 til soc. To cand.soc’ere har meldt positivt tilbage, mens det indtil nu kun
er 1 cand.oecon der har meldt positivt tilbage.

-

Arrangementet bliver tirsdag d. 12. april kl. 17.

b. DGP
-

Fredag d. 29. april, med billetpris på omkring 80 kr.

-

Stemmeoptællingsmøde torsdag d. 14. april om eftermiddagen

-

Man må gerne overveje, om man vil være hjælper på selve aftenen

-

Den efterfølgende fest vil formentlig blive afholdt oppe hos
samfundsfag/statskundskab

c.

Dimission
-

14. maj – der mangler hjælpere!

-

Mad og talere er på plads

7. Eventuelt

