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Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
OK
2. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rikke
Referent: Morten TK
3. Nyt fra formandskab
a. Orientering om strategi, udvalg, mødeplan m.v. (Klaus og Morten TK)
Jf. punkt 4
b. Orientering om økonomi (Rikke)
Mangler kvittering fra ØF vedrørende julegave til sekretariatet for personaleforhold – nogen
der har set den?
Ekstra regningerne fra sidste år (to foredrag) på i alt kr. 2000,00. Der er derfor kun kr.
500,00 på kontoen.
Der skal søges midler fra Studenterrådets aktivitetspulje og DJØF
4. Fordeling af udvalgsposter
Politisk udvalg: Ingen mødeaktivitet. Oeconrådsmøderne er til diskussion af diverse emner der måtte
være. Udvalg der viser hvad Oeconrådet laver udadtil. Medlemmer: repræsentanter i studienævnet,
fællesråd, styrelsen (SR), akademisk råd, bibliotekets brugerudvalg og Oeconrådets medlemmer.
Fællesrådet: Claus tager folk med derover den 10. februar– Lars, Sif, Morten, Christoffer, Allan.
Dekanmøde: Der holdes i foråret en række møder med Svend Hylleberg. Vi skal være repræsenteret
ved højeste 4 studerende - Klaus, Nanette, Claus, Ida, Marie og Morten TK tager møder på skift
Brugerudvalg for det samfundsfaglige bibliotek: Nanette
Information/IT udvalg: Sørger for update af hjemmeside og skærme – aktivitetsudvalg sørger for
facebookevent, plakater m.v. for deres events. Ansvarlig: Morten TK
Studiestartsudvalg: Står for information til U-days, information til ruspjece, information i rusugen og
studiegruppeordning (muligvis lønnet stilling til sidstnævnte). Ansvarlig: Nanette. Øvrige medlemmer:
Karin, Christoffer, Morten, Camilla.
Evalueringsudvalg: Arbejdet er koncentreret midt i semesteret ved midtvejsevaluering – kun 2.
semester om foråret, 1. og 3. semester om efteråret. Hvis instituttet mangler folk til evaluering fx ved
akkreditering er det også folk herfra der deltager. Ansvarlig: Ida. Øvrige medlemmer: Katrine, Rikke,
Nanette.
Aktivitetsudvalget: Faste arrangementer: EØ-aften, den gyldne pegepind (DGP), dimission og faglige
arrangementer (oplæg ved forelæsere). Kalender med arrangementer skal ligge fast forholdsvis
hurtigt. Ansvarlig: Christoffer. Øvrige medlemmer: Lars, Ida, Rikke, Allan. Til de større
arrangementer såsom DGP og dimission er det ikke nødvendigvis medlemmer af aktivitetsudvalget
der skal stå herfor.
5. Arrangement for udvekslingsstuderende (Klaus)
Vi er blevet kontaktet om vi laver et tilsvarende arrangement for udvekslingsstuderende som vi
gjorde i sommers. Ideer: Aften med mad fra kantinen, arrangement med ryste-sammen-lege,
idrætsaften i DGI huset, indendørs minigolf. Ansvarlige: Klaus, Ida, Christoffer
6. Nyt fra politisk udvalg
a. Studienævnet
Sidste gang: Kontinuerende møde

Oeconrådsmøde, tirsdag den 25. januar 2010 kl. 16.15

Næstformand: Morten TK
Dispensationsudvalg: Klaus
Freshmen introduction & enrolment committee: Lene
Næste møde: Studieordninger for sidefag – skal ligne erhvervsøkonomi på hovedfag.
I foråret skal nye fagbeskrivelser laves og dermed nye eksamensformer – vil løbende blive
taget op på Oeconrådsmøderne, men hvis folk har fag hvor eksamensformen ikke er
optimalt må der meget gerne siges til - fx Macro 2
Til SN:
MCA: mange fejl i eksamenen - eksamensopgaven burde være læst igennem – faktisk et
problem i mange eksamenssæt at der er fejl i dem.
Problem med eksamen i aula – hyletoner og skiftene lys
Eksamensvagter kan ikke tale engelsk - problem for udvekslingsstuderende
Forskel på om adskillelse af papir m.v. skal være færdig før eksamens sluttidspunkt eller om
det må gøres efter
Kunne med fordel lave en informationsfolder til udvekslingsstuderende om hvordan
eksamenen foregår
i. IMSQE og læsepladser (Claus)
Stor efterspørgsel efter kontorpladser på Trøjborg men flere IMSQE studerende har
fået pladser derovre samtidig med at de pladser på Økonomi
b. Fællesråd (Claus)
Intet nyt. Dagsorden kommer på OR mail for de interesserede der vil med til det første møde
den 10. februar
c. Akademisk råd
Ny universitetslov i høring – utilfredshed i AR da den indstilling der blev lavet til rektorartet,
ikke blev nævnt eller gået direkte imod ved udtalelse til videnskabsministeriet. Men
studerende har ikke meget indflydelse her.
11. marts melder rektoratet ud om hvordan AU kommer til at se ud – studienævn, institutter
m.v. Institutledere ansættes herefter, ændringer for studieledere kan også forekomme.
Det ser ikke ud til at økonomi bliver flyttet meget rundt, men ikke en endelig plan for
flytninger endnu
7. Brugerudvalg for det samfundsfaglige bibliotek (Nanette)
Der blev holdt møde i torsdags, hvor vi var de eneste der havde en studerende repræsenteret. Der
blev orienteret om byggeriet og fusionen med de andre biblioteker. Byggeriet færdig i løbet af den
her uge.
Der er opsat tre fladskærme med USB udtræk til gruppe arbejde.
Fremover vil der bruges flere penge på e-bøger
Yderligere administrative aftaler for at kvalitetssikre på tværs af institutter
Biblioteket står for publikationer fra hele samfundsfaglige fakultet.
Elektronisk kobling af alle biblioteker – ny hjemmeside til søgning – lukkes i en periode til sommer
pga. yderligere tilknytninger
En af de tidligere dekaner skal se på organiseringen af hele AUs bibliotekssystem - interessekonflikt
mellem statsbiblioteket (kulturministeriet) og øvrige AU biblioteker (undervisningsministeriet) mht.
adgang til licenser, databaser m.v.
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Ideer eller forslag til litteratur: henvendelse til Gertrud – fx litteratur til fagene så man kan vurdere fag
inden man har købt bøger.
Nye læsepladser: 30 læseplader på 6. sal i 1350, yderligere 70 læsepladser kommer senere
Forslag: mere information om bibliotekets muligheder
8. EVT.
EØ-netværk (Ida): Stadig i gang med det indledende arbejde. Der er kommet et samarbejde i stand
med studievejledningen. Der sendes mail rundt inden længe til alle erhvervsøkonomer der er
igennem obligatorisk del om de kunne være interesserede i at komme med i mentorordning

