Referat: Oeconrådsmøde - mandag den
11.04.2016
1. Valg af dirigent og referent
Louise L. Er valgt som dirigent, Marie er valgt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 14.03.2016
Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes.
3. Nyt fra formandskabet
a. Bestyrelsesmedlemmer til BSS books:
Nina fortæller om, at Oeconrådet har 2 pladser i BSS Books bestyrelse, hvor Nina selv
og Martin Duus udtræder denne sommer, da de bliver færdige på studiet i indeværende
år. Oeconrådet skal derfor have valgt 2 nye medlemmer, til bestyrelsen i BSS Books.
Der er 4 årlige bestyrelsesmøder, men Nina opfordrer til at man lægger lidt mere
engagement i posten. Næste bestyrelsesmøde er i juni, hvor de næste medlemmer bør
deltage, samtidig med de andre træder ud. Der bliver lavet et opslag på den interne
facebook-gruppe, hvor medlemmer eller aktive kan melde sig til posten.
DJØF:
DJØF inviterer en 2-3 personer fra Oeconrådet til møde torsdag den 28. april kl. 14, for
at undersøge kendskabet til deres nationale samlinger. De opfordrer til at det er folk
som kender aktivitetspuljen, og har gjort brug af den. Formandskabet opfordrer derfor
nogle fra aktivitetsudvalget til at deltage. Det tager en halv til en hel time, og der vil
være kaffe og kage. Tor og Asger vil gerne tage af sted.
Debattørkursus:
Studenterrådet afholder i weekenden 14.-15. maj et debattørkursus, hvor de vil give
muligheden for at opkvalificere evner i mundtlig og skriftlig debat. Der vil være en
uddannelsespolitisk vinkel, hvor der igennem oplæg og workshops skal tillæres
evnerne til at give et modsvar på den 'vareliggørelsesdiskurs', som de oplever
politikere og meningsdannere skaber. Kurset vil i udgangspunktet være gratis (eller
med en mindre brugerbetaling) og med mad. Lørdag aften vil der være hygge med øl i
Unibaren. Kurset vil foregå i en af Studenterhusets lokaler. Hvis man har lyst til at
deltage i kursus, kan man tage kontakt til formandskabet i Oeconrådet, som vil give
oplysninger om tilmelding videre. SU er dog 1 maj. Fællesrådet er en samling af alle
fagrådene på studiet.

Ida har født:
Til de som ikke har set det, så har Ida Tølløse født, og fået den sødeste lille dreng.
Oeconrådet har sendt en buket, som Ida takker for.
4. Politiske udvalg
a. Månedsmøde med dekanen
i. Opdatering fra mødet d. 05.04.2016
Brugen af S-bygningen er blevet diskuteret, og hvorvidt arranmenter som
fylder det meste af nedre multirum skal afholdes et andet sted. Da institut for
virksomhedsledelse bliver splittet op, kommer der flere studerende ned på
Fuglesangs Alle, og dekanatet er ved at undersøge muligheden for at rykke
administration mm. op i uniparken, og lave flere læsepladser på Fuglesangs
alle. Blandt andet muligheden for at lave pladser øverst i M, ovenpå CREATES.
Brugen af pedeller blev diskuteret på mødet, da man oplever til nogle
arrangementer at foreninger skal betale for disse. Dekanen sender en
opfølgning ud senere. Der blev diskuteret HA.psyks betydning på soc, og
hvorledes disse to kan eksistere samtidig.
På Oeconrådsmødet 11/4 nævnes:
At oecon og soc lever i symbiose, og det vil forringe fagudbuddet for Oecon, hvis
soc forsvinder.
Hvorledes universiteter selv kan bestemme deres titleer diskuteres, da
erhvervsøkonomi bliver associeret med HA, og muligheden for at kalde soc
noget andet. Der opfordres til at samle alle argumenter imod at sløjfe soc.
b. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 18.03.2016
i)

Karakterinflation er også blevet diskuteret i SN, og hvordan 7-trinsskalaen påvirker dette. Tendensen til inflation sker på landsplan, og
de studerende i SN har lagt vægt på, at man ikke kan gøre noget ved
det lokalt. Det nævnes, at problemet tages op flere steder. Der
nævnes at overordnede ting tages med videre op, f.eks. i DSF og
DJØF. Der fastslås at Oeconrådet ikke mener der bør handles lokalt.

ii)

Forslag til forbedring af gennemførselstid: Der er sat penge af til
hurtigere at komme igennem. Pilotprojektet om et 3.
Eksamensforsøg efter empirical research methods i august tages op.
Et brush-up kursus til studerende i matematik på første semester i

5 uger er også foreslået. Der var taget med fra sidste møde, at der
kunne udbydes BA fag i sommerferien. 5xxx og kernefag blev lettere
afvist som summer school fag.
iii)

Ændret eksamensform i mat/stat soc: denne er nu mundtlig, og der
var hertil en karakterstigning. Dette fortsættes.

iv)

Vedtaget er: alle forelæsere skal have afgivet karakterer inden 8.
juli. Uddannelsesafsluttende karakterer skal dog indberettes senest
30 juni. Oeconrådet håber dette kan blive sådan fremover, at

v)

Fremdriftsreform: Der henvises til punkt 4.c Fakultetsstudienævn

vi)

Spørgsmål fra tidligere Oeconrådsmøde: evaluering af vejledere.
Dette skulle gerne være under udvikling.

vii)

Opdatering om mentorer: Meget fint, og ordningen fungerer godt.

viii)

Der kigges på muligheden for at lokaler til eksamen kan
offentliggøres dagen(e) før. Fremover skal man gå ned i
hovedindgangen for at tjekke lokaler. Der er en effektivisering i
gang på BSS, som forhåbentlig kunne forbedre dette. De manglende
studiepladser til eksamen i FM blev der tjekket op på. Der opfordres
til at klage fremover.
Oeconrådet overvejer et evt. tilbud fra hvor studerende kan skrive
på en google form, når de oplever noget er utilfredsstillende til
ekamen. ABC har gjort lignende.

ix)

Studievejlederen nævner at der kommer en dansk version af
studieportalen.

x)

De studerende har opfordret til, at der skabes mere klarhed
omkring merit og hvordan hjemmesiden omkring udveksling ser ud.
Der er pt. 2 sider, som siger nogle forskellige ting. Dette punkt er
også på til næste studienævnsmøde.

xi)

Forbedringer omkring meritprocessen: der er blevet bedt om
informationer omkring, hvor stor en del af de søgte fag man får
overført. Tallene overrasker, da studerende får godkendt mere end
forventet. Af de som tager til udlandet, får man i snit godkendt 89%
af pointene man søger. Det ser generelt pænt ud. Det der ønskes er
en klarhed om processen, da mange føler denne besværlig. Der
nævnes at processen er for lang. Der er mulighed for at få godkendt

fag på forhånd, men mange ved det ikke. Der findes b.la. en database
med godkendte sager, som studerende kunne få adgang til.
ii. Dagsorden for mødet d. 14.04.2016
i)

Aggregeret rapport for evalueringer: generelt synes de studerende i
SN, at alt under 3 (hvor 5 er bedst) bør der tages fat i forelæsere.
Nogle tal er undrende, da der i kolonnen ”inviterede” viser hvor
mange der er inviteret til evalueringen, men svarprocenten ser
umiddelbart ikke retvisende ud. Overordnet ser resultaterne dog
fine ud.

ii)

Student data: data omkring studerende på universitetsniveau, hvor
der sammenlignes deskriptive data på tværs af fakulteter. De fleste
tal for BSS ser fine ud, men siger ikke så meget. Karakterstigningen
diskuteres også her.

iii)

Merit som fortalt ovenfor skal diskuteres.

iv)

Fremdriftsreformen 2.0 skal diskuteres, som skrevet under næste
punkt.

c.

Fakultetsstudienævn:
i. Opdatering fra mødet d. 31.03.2016
i)

Anonymisering af eksamen
Dette punkt har været på dagsordenen længe, men er nu stemt for,
og indføres så hurtigt som muligt. Man passer dog på med, hvornår
den bliver indført, så det er gennemarbejdet først. Muligvis vinter
16/17 eller sommer 17.

ii)

Fremdriftsreformen II
Udspillet om den nye version af fremdriftsreformen gennemgås.
•

Tilmeldingskravet tilsidesættes til fordel for beståelseskrav

•

Et studiebarometer stilles til rådighed, så man kan holde øje
med sin studietid.

•

BA: ingen tvangstilmelding, som service tilmeldes man de
obligatoriske fag. Beståelseskrav på 1. Årsprøven, hvor
udpegede fag på 45 point skal bestås inden for første år, og de
studerende derfor kun vil have 2 eksamensforsøg i disse fag.
Oeconrådets repræsentanter i studienævnet mener dette krav
om specifikke fag skaber incitamentsproblemer. Et andet

problem er, at IfØ ikke udbyder 5 ECTS points fag. BA må
derudover gennemføres på normeret tid + 1 år, hvis
studieordningen tillader det, hvilket den gør på økonomi.
•

SU-reform: kommer man mere end 30 point bagud, mister man
sin SU.

•

KA: tvangstilmelding ophæves til fordel for beståelseskrav.
Studerende skal bestå 40 point per år. AU tilmelder som service
obligatoriske fag (har oecon og soc ikke). Maksimal studietid:
normeret tid + et halv år.

•

De studerende er mest bekymrede for 1. Årsprøven på BA, men
er generelt tilfreds med udspillet omkring KA.

•

Der nævnes på Oeconrådsmødet, at det kan være problematisk
at man først får svar på sine reeksamener fra 2. Semester, når
man er startet på 3. Semester.

d. Akademisk råd
i. Opdatering fra mødet d. 29.03.2016
Meget af det samme som månedsmøde med dekanen. Der er en business
satsning, hvor der er sat ca. 10 mio af til business tiltag på bss. Derudover
muligheder for kortere kurser og mba’er. Ansættelsesforhold af vip’er blevet
diskuteres, men de studerende fik ikke meget at sige.
e. Fællesrådet
i. Opdatering fra mødet d. 07.04.2016
Møde med rektoratet, hvor der forsøges at diskutere nedskæringer. Der var
ikke nogle repræsentanter fra OR med, så informationen er lidt usikker. Emil
sidder med i et udvalg i SR, hvor akkrediteringen skal i gang igen. Der er lavet
møde med akkrediteringsinstitutionen, som er statsligt som bestemmer hvor
meget institutterne må bestemme. 18 maj er der møde med denne institution,
hvor SN medlemmerne ønskes tilstede. Dette er chancen for at studerende, kan
sige deres mening, udenom forelæsere osv. Målgruppen er SN repræsentanter.
f.

Departmental Forum
i. Opdatering fra mødet d. 11.04.2016
Ny institutleder, Carsten Sørensen. Det mest væsentlige var, at Departemental
Forum skulle være ”mini” akademisk råd, især med henblik på ansættelser.
Sektionerne nationaløkonomi, finance osv. (de forskellige centre), splittes op i 6

sektioner. Dette skulle være, for at områderne skulle kunne komme i tættere
kontakt, og man derved kunne komme tættere på sine kollegaer. Problematisk
kunne være, at undervisningen kunne være delt i flere sektioner, og derved få
svært ved at skabe sammenhold.
Opfordring til at der ved ansættelser kigges på udenlandske phd’ers
kompetencer.
5. Evalueringsudvalget
a. Opdatering fra evalueringer med 2. Semester
i. Business Economics fik dårlige evalueringer, og kritikken er taget med videre,
studielederen er glad for initiativet
ii. Vice-institutlederen på Institut for virksomhedsledelse har kontaktet
Oeconrådet, omkring de evalueringer som foretages her. Han ønsker at se på
hvordan de kan bruge evalueringerne, og eventuelt kunne samarbejde.
6. Aktivitetsudvalget
a. EØ- og Oeconaften
EØ-prisen er foreløbigt udskudt til efteråret, grundet sponsorjagt.. Desværre er der
kommet afbud fra en soc, og der arbejdes på at finde en suppleant. Ellers vil flere oplæg
blive slået sammen. Generelt er det positivt, at man aktivt skal tilmelde sig på DJØFs
hjemmeside. Samarbejde med SAF er positivt. Tovholderne vil gerne have lidt hjælp til
at hjælpe med især opstilling. Der opfordres til at der evalueres efterfølgende. Evt.
mulighed for en præmie ved de som deltager i evalueringer.
b. DGP
Der er handlet ind,. Sidste mulighed for at stemme onsdag d. 12/4. Der tages ud på
forelæsninger inden sidste mulighed. Stemmeoptælling torsdag den 14. Der er styr på
det. Der gives gode råd til stemmeoptælling og selve arrangementet
c.

Dimission
Lørdag d. 14 maj, hvor mange 2. Semesters kommer og hjælper, men der er brug for at
flere studerende fra OR kommer. Afstemning kommer op på face om man kan hjælpe.

7. Eventuelt

