Referat: ordinært OR møde d. 19. april 2017
Nyt fra formandskabet:
- Afholdelse af sommerfest
o Der kommer Doodle angående dato.
- Møde med DJØF
o DJØF har ikke længere kontor på Aarhus BSS grundet omrokaden.
o Ikke gå på kompromis med hvad vi plejer at gøre til arrangementerne.
Opdatering fra Akademisk Råd:
- Orienterende møde.
- Diskussion vedrørende uddannelseskvalitet og kompetencer.
o Hvilke kriterier skal man opfylde ved ansættelse.
- Akkreditering omkring universitet.
- Orientering om nyt censor system.
o Der er ikke længere krav om 1/3 ekstern censur til alle eksaminerne.
- Der er ikke længere studerende med i klageudvalg, men dette har AU også påpeget at vi
gerne vil have.
Opdatering fra sidste SN møde:
- 5 års evalueringsprogram.
- Diskussion vedrørende fremadrettet planer
o Herunder mere fokus på de studerendes feedback samt relevans i forhold til at
sætte karaktergennemsnit på uddannelsen.
- Adgangskravene for soc skal tilsvare krav for HA.
- Vinterstart
o Det er kun studerende fra AU med en bachelor i økonomi som kan søge ind på
vinterstart og således ikke længere internationale studerende.
- Kursusbeskrivelser fra sidste gang er godkendte.
- Mat/stat på første semester er skriftlig i stedet for computer eksamen.
- International Economics er blevet et 5000 fag.
- Organizational Behavioral: Litteraturen er godkendt.
- Klargøring i forhold til Mergers and Acquisition
o Opgave bliver den obligatoriske del ift. adgang til eksamen og man bliver både
eksamineret i opgaven samt pensum.
- Ordblinde får 10% ekstra tid til økonometriske eksaminer.
- Bacherprojektet
o Ikke længere at lave en helt ny opgave i tilfælde af at man dumper eller ikke
afleverer.
Kommende SN møde
- Årlig status.
- Handleplan

-

-

o På baggrund af 5 års evaluering laves en handleplan, hvor punkterne indgår på
institutniveau eller fakultetsniveau.
Gennemsnitlige ugentlige arbejdstimer
o Bachelor oecon: 40,2 timer.
o Kandidat oecon: 37,2 timer.
o Bachelor soc: 36,5 time.
o Kandidat soc: 30,5 time.
Credit konvertering
o Fælles procedure og retningslinjer for hvordan vi overfører credits fra udenlandske
institutioner. .

