Referat: Oeconrådsmøde - mandag den
15.02.2016
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ingrid
Referent: Tor
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 14.01.2016
Ingen bemærkninger
3. Nyt fra formandskabet
a. Kopper til Oeconrådets medlemmer
i. Brugerbetaling på omkring 20 kr.
ii. Der kommer et opslag på fb
b. Dropbox: pladsmangel
i. Ekstern harddisk
ii. Microsoft one drive
iii. Emil undersøger hvad der er af muligheder ift. ”flickr”
c.

Fælleskalender for foreninger
i. Opfordring til at man i højere grad benytter foreningskalenderen, når de
forskellige foreninger afholder arrangementer.

d. Hjemmeside: opdatering og mere aktivitet
4. Politiske udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 20.01.2016
i)

3. eksamensforsøg – pilotprojekt
a. Der ligger ikke noget fast endnu, men pilotprojektet kommer til
at omhandle statistik på 2. semester økonomi. Her vil det 3.
eksamensforsøg komme til at ligge i august, og være betinget af
en samtale med den aktuelle forelæser.
Lige nu er der tvivl om hvorvidt dette 3. forsøg vil være et gratis
forsøg, således at man også vil kunne følge kurset igen det
efterfølgende forår.
b. Hvorvidt eksamensformen for dette forsøg vil være anderledes
end ved de obligatoriske eksaminer er endnu uklart. Der lægges

dog vægt på, at de to ”re-eksaminer” ikke kommer til at ligge for
tæt på hinanden.
ii)

Studiestartsprøver fra 1. september 2016
a. Skal implementeres fra september 2016. Det vil ikke
umiddelbart blive en decideret faglig prøve, men skal kun
fungere som en foranstaltning, der sorterer
spøgelsesstuderende fra.
Det vil mest af alt komme til at minde mere om et spørgeskema
end en egentlig test.
Som udgangspunkt er vi af den opfattelse, at vi gennem bl.a.
matematik allerede har obligatoriske prøver tidligt på 1.
semester, hvorfor vi reelt allerede har en prøve, der kan sortere
spøgelsesstuderende fra.

iii)

Udspil til fagpar
a. Det forslag studienævnsrepræsentanterne har udformet (lille
omrokering fra det oprindelig udspil fra Charlotte) ser
umiddelbart fint ud. Udkastet vil blive lagt ud på fb.

iv)

Augustkurser
a. Tilmeldelse i efteråret skyldes at man kan få sine summershcool
point for den kommende sommer til at gælde for
forårssemestret.

ii. Dagsorden for mødet d. 26.02.2016
i)

Studiestartsprøver fra 1. september 2016 - opfølgning

ii)

Udspil til fagpar - opfølgning

iii)

Videnskabelig Kommunikation: evaluering af kurset
a. Umiddelbart fint at vi kan få noget vejledning inden
opgaveskrivning. Dog lå kurset midt i et semester, hvorfor det
ikke var super relevant for særligt mange.

iv)

Indikator 1b

b. Akademisk råd
i. Opdatering fra mødet d. 08.02.2016
’Universitetshandlingsplan for flere kvinder i forskning’ blev diskuteret. Måske
for meget fokus på positiv særbehandling i stedet for at finde en ”fair
playground”. Rapporten pegede også på mere diversitet i beslutningspaneler
ved ansættelser.

c.

Djøf
i. Opdatering fra ”Djøf: Bliv Aktiv, Aarhus” den 11.02.2016

5. Aktivitetsudvalget
a. Forårets arrangementer
i. EØ/Oecon-aften
ii. ’Den gyldne pegepind’ kommer til at ligge onsdag d. 4 maj
i)

Lidt problematisk hvis ØF ikke er interesserede i at holde fest i
forlængelse af arrangementet

6. Eventuelt
a. Kritik af eksaminer: hvor skal man sidde?!
i. Dårlig organisering ift. hvem der skal sidde hvor
ii. Ca. 30 personer var end ikke angivet på listerne (FM for 3. semester)
iii. Corporate Finance på 5. semester havde lignende problemer
iv. Det skal gøres let men veldokumenteret
v. Handlingsplan:
i)

Smide et opslag på fb, hvor vi opfordrer folk til at udfylde en
’google-form’ hvor de kan beskrive deres problematik.

Mødet blev afsluttet 18:15

