Referat – oktober 16
Nyt fra formandsskabet:
-

-

-

Universitetsvalget:
o 21-24. november
o Indkaldt til opstillingsmøde d. 27. oktober
Julefrokost:
o Der kommer en doodle, hvor folk gerne må stemme om hvilken dato der passer bedst!
EØ-pris:
o OR skal have indstillet en kandidat til prisen
o Indstillingsfrist er d. 17. oktober
Kopper:
o Hvis man endnu ikke har en OR-kop, tager formandsskabet mod bestilling

Politiske udvalg:
-

Studienævnet
o Opdatering fra sidst:
§ Debat: skal vi have flere linjebetegnelser på kandidaten - oecon?
• Vi ønsker ikke at pille alt for meget ved de nuværende ordninger
• Vores bud er at alle 4XXX fag gælder, men at kernefagene vil være dem,
der oprettes med garanti. Dvs. at kravet om kernefag som sådan
bortfalder, men at betegnelsen kernefag fortsat vil indikere hvilke fag der
har garanti for oprettelse.
Praktisk vil det betyde at kravet går fra 30 ects kernefag til 30 ects 4XXX
oeconfag.
• Der arbejdes fortsat videre, hvorfor intet er fastlagt endnu
• På nuværende tidspunkt er det meget få herfra stedet der vælger at få en
linjebetegnelse. Men det ser dog ud til at der vil komme minimum en
linjebetegnelse mere.
o Input: kunne man kvitte driftsøkonomen og lave en business + en
finance linje i stedet?
§ BA.Soc:
• Det forslag der foreligger nu, sammenkører BA.Soc med HA. Det er
godkendt mundtligt, men ikke skriftligt endnu. Når en sådan foreligger, vil
der blive indkaldt til møde, hvor interesserede studerende kan ytre deres
mening, om hører nærmere om udspillet.
§ Fagklynger:
• Kurser vil blive placeret i grupper, hvor der med garanti vil komme et
tidsmæssigt overlap i undervisningen. Man skal derfor ikke vælge to fag fra
samme klynge.
• Det nuværende udspil blev der ikke gjort nogle bemærkninger til.
• Akkrediteringer:
o Der vil blive oprettet en tråd inde
§ Mentorordning:

•

-

-

-

Kommer til at køre igen i foråret. Tilmelding starter i efteråret. Formentlig
omkring november
Aarhus BSS Uddannelsesforum
o Studiestartsprøve:
§ Analyse af data vil blive fremlagt på næste møde
o Fremdriftsreform:
§ Alle studerende skal gerne modtage en mail, der fortæller hvad deres maksimale
studietid er.
o Afmeldinger fra fag:
§ Hvilke forhold skal gøre sig gældende for at et fag kan afmeldes, og hvor striks skal
man være med at overholde de formulerede retningslinjer.
§ Hos os praktiserer vi en meget lempelig udgave, hvor studerende kan framelde sig
fag indtil ca. to uger inde i semesteret.
§ Retningslinjerne vil blive taget op igen på næste møde.
Akademisk Råd
o Politik til ansættelse af videnskabeligt personale:
§ Disharmoni mellem retningslinjerne på fakultetet og dem der praktiseres på
institut for økonomi!
§ Denne problematik må gerne tages op i andre politiske organer. Vi vil gerne sikre at
dem der ansættes har gode undervisningskompetencer.
Djøf
o På fredag afholdes fællesweekend med fokus på bl.a. vidensdeling i Esbjerg. Har nogen lyst
til at deltage? Sidste frist for tilmelding er på fredag.
o Bootcamp – Der kommer folk fra flere forskellige mindre virksomheder, den 27. oktober
klokken 16.00 i Universitetsparken - GRATIS. Man samles i grupper af fem, og har der
mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige virksomheder. Tilmelding DJØFs
hjemmeside

Opdatering fra udvalg:
-

-

Dimission:
o 12. november (en lørdag)
o Der skal findes nogle hjælpere. Typisk skal hjælpere mødes omkring kl. 10
Forskerrunde:
o Torsdag d. 1. december kl. 16:30
o Kike og Michael Svarer har godkendt, men flere bud må gerne komme.
§ Eric Hildebrandt, Jesper Wulff

Eventuelt

