Referat: ordinært OR møde d. 8. december 2016
Nyt fra formandskabet:
-

-

-

Univalg:
o Simon kom ind i AR
o Bestyrelsesposterne gik til studenterrådets kandidater – som vi bakkede op om
Julefrokost:
o 16. december
o Husk pakke!
Månedsmøde med dekanen:
o Bedre udnyttelse af Fuglesangssalen til studiepladser når øvre eller nedre S er inddraget til
arrangementet. Det vil blive kigget nærmere på, hvorvidt det er muligt.

Opdatering fra Uddannelsesforum:
-

Studiestartsprøve:
o Man fortsætter med at foretage prøven, men vil fremover benytte et andet redskab end
blackboard, da det, analysemæssigt, har nogle problemer.
o Fælles dokument for hvordan studienævn uddelegerer opgaver (f.eks. tildeling af merit)
§ Afmelding af kurser:
• Vi (IFØ) kigger på de faglige årsager, og dispenserer på baggrund af disse.
• Der skal dog laves en klar definition af hvad ”fagligt hensyn” dækker over.
§ Midlertidigindskrivning: klarere retningslinjer for hvordan det skal praktiseres.
• Man må maks. Have 15 ects ud over bachelor tilbage, for at kunne blive
midlertidigt indskrevet. Vi ønsker at det ændres til 20 ects.

Opdatering fra sidste SN møde:
-

-

-

-

Dem der er i gang med deres bachelortilvalg i erhvervsøkonomi, vil få mulighed for at komme til et
møde, hvor deres overgangsordning vil blive forklaret. Det kommer nemlig til at blive sådan, at de,
såfremt de ønsker kandidattilvalg, skal overføres til den nye ordning, da mange af de fag de ellers
skulle følge ikke oprettes, da hovedfaget i erhvervsøkonomi samlæser med HA fra september 2017.
Måden fag udbydes på:
o Vi argumenterede for, at studerende heller vil have et bredt udbud, der varierer fra år til år,
end et snævert men fast udbud. Det er ikke sikkert at det kan lade sig gøre på sigt, men om
ikke andet ser det ud til, at det i en overgangsperiode, godt kan prøves af.
Business Economics:
o Ift. Indholdet er navnet ikke længere retvisende. Det kan dog ikke ændres, da faget er
obligatorisk, og man derfor vil blive nødt til at ændre i studieordningen, hvis navnet skal
ændres.
o For tredje gang i træk, kommer kurset til at køre med en ny struktur, og vi efterspurgte
derfor en vision for hvilke fremtidsplaner der er med kurset. De seneste to år har det
mildest talt ikke fungeret optimalt, og det kunne derfor være fint at høre, hvad det er man
ønsker med netop dette kursus.
Det svar må vi dog vente på indtil man har set hvordan det fungerer i foråret.
Matematik brush-up kursus:

Rigtig flot feedback fra de deltagende. Dog har lektiecafeerne i lige så høj grad været
anvendt til de rigtige øvelser som til brush-up øvelserne.
o Til næste år vil man i stedet ligge kurset de to første søndage eller lørdage på 1. semester.
Anonyme eksaminer:
o Til trods for at andet tidligere har været meldt ud, vil der ikke blive afholdt anonyme
eksaminer i den kommende eksamensperiode. Et pilotprojekt er i gang, og man afventer
evaluering af dette.
o

-

Kommende SN møde:
-

-

Midlertidig indskrivning på kandidaten
Godkendelse af sommerkurser fra merc.
o 2 merc + 2 HA fag
o Primært business fag
Kan man presse på for at høre hvor mange undervisere der rent faktisk lever op til deres kontrakt,
der fordrer 40% undervisning, 60% forskning?
Studieordning:
o Cand.oecon: nuværende model, med ændring af kernefagskravet.
o Nye model:
§ 5 kurser der 4XXX, 5XXX eller 6XXX, hvor minimum 2 skal være 4XXX og minimum 2
skal være 5XXX eller 6XXX

Fællesrådet:
-

Punktet går videre til næste møde

Departemental Forum:
-

-

Underviserpoint:
o Undervisere kan opspare point, så de kan rive 2-3 år ud af kalenderen, som de kan bruge
udelukkende på forskning.
o Disse retningslinjer skal der ændres på
Ansættelser:
o Mere fokus på at man ikke blot er en god forsker, men også er kompetent i
forelæsningssalene. Man skal fortsætte med at slå på dette i den kommende tid, de
ansættelsesproceduren pt. er under luppen.

Forskerrunde:
-

Meget godt fremmøde
Ude i bedre tid med plakat. Senest 14 dage inden arrangementet.
Næste år skal arrangementet ligge minimum 14 dage der skal vælges emner til bacheloropgaver.
Måske skulle man overveje kun at invitere 4 forelæsere, og så give dem 25-30 minutter til at holde
oplæg.
Ligger arrangementet tidligere, giver det ikke mening at servere æbleskiver, og man vil derfor
kunne servere noget andet i pausen. Eventuelt kunne man nøjes med 10 min. Pause, og mad
bagefter.

