Oeconrådsmøde, onsdag den 9. marts kl. 16.15

Referat
Deltagere:
Fra Oeconrådet: Mathias, Rikke, Klaus, Palle, Jesper, Sif, Lene, Per, Nanette, Christoffer, Morten, Per, Lars
& Morten.
Maria Juhler Larsen, Studenterrådet samt medlem af AU’s bestyrelse.
Jesper Boldt fra DJØF Studerende

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden: OK
Referat fra sidste måned: OK
2. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus
Referent: Morten
3. Nyt fra formandskab
Møde med ØF: Formandskabet har holdt et møde med ØF vedrørende øget samarbejde mellem
foreninger således begge kan overleve konkurrencen og fusionen. Når der samarbejdes skal der
laves en rollefordeling på skrift således det er klar hvem der har ansvar for hvad. Nyt møde med ØF i
næste uge omkring den faglige udviklingsproces.
Møde med dekanen: Næste møde tirsdag kl. 15.00 – alle er velkomne, men man skal lige melde
tilbage om man regner med at deltage.
Sven Hylleberg holder informationsmøde om det nye Business and Social Science for alle
studerende den 16. marts på fuglsangsallé.
Ansøgning om penge fra SR: det er blevet tilkendegivet at Studenterrådet vil dække vores
underskud.
Formandsskabet udarbejder en udtalelse omkring den faglige udviklingsproces til pressen.
4. Den faglige udviklingsproces
Maria Juhler Larsen gennemgår overordnet universitetsledelsen rapport om den faglige
udviklingsproces: Flere institutter er blevet slået sammen end hvad der tidligere har været lagt op til.
Det betyder blandt andet at IFØ er slået sammen med Institut for Erhvervsøkonomi fra ASB der
udbyder cand.merc. uddannelserne under navnet Department of Economics and Business. Vores
erhvervsøkonomiuddannelse er fortsat under dette institut og ikke under Department of Business
and administration. Vi beholder vores studienævn og merc.uddanelsen beholder deres for at sikre at
uddannelserne ikke flyder sammen. Generelt vil studienævn dog ikke længere følge institutter.
Fag kan blive sammenlæst men det er en meget overordnet rapport og mange ting er ikke fastlagt
endnu. Derfor er det vigtigt at vi kommer ud at søge indflydelse og kommunikerer med Peder
Østergaard (prodekan for uddannelse) og Sven Hylleberg (dekan).
Der skal ansættes en ny institutleder og studieleder (endnu ikke bestemt om der kommer 2
studieledere). De danske navne for institutterne er ikke fastlagt endnu. Ledelsen vil meget gerne
have akkrediteringer hvilket er grunden til de engelske navne. Bestyrelsen vil ikke tage stilling til
placering af institutterne, det vil være op til dekanerne. Dog er det i ledelsens rapport fastlagt at IFØ
flyttes til fuglsangsallé indtil storbygningen er klar (først engang 2020’erne). Spørgsmålet om
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Studenterlauget må vi selv kæmpe med.
Akademisk råd forbliver på fakultetsniveau, rapporten opfordre desuden til oprettelse af institutråd –
bør opfordre til både Oecon og merc studerende er repræsenteret i dette råd. Som udgangspunkt
skal hele omplaceringen være færdig i slutningen af 2012.
Det nye institut bliver dobbelt så stort som andre institutter på universitetet med ca. 500
medarbejdere.
Christoffer skal sidde med i rådgivningsudvalg for ansættelse af institutleder for Department of
Economics and Business.
Forelæserne indenfor organisation og ledelse bliver sidende her, således at studerende og VIP’er
ikke længere er sammen, hvilket ofte er fremhævet som et væsentligt element i et godt studiemiljø i
diverse studiemiljøundersøgelser.
5. Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Maria Juhler Larsen
Maria Juhler Larsen orienterer om studenterrådets opbygning: Organisationen er for alle studerende
på universitet – Oeconrådet er Studenterrådet på IFØ.
Universitetet er hierarkisk bygget hvor bestemmelserne går oppe fra og ned: Bestyrelse 
Akademisk råd  Studienævn  fagråd
Studenterrådet er modsat opbygget nedenfra og op: Fagråd  Fællesråd  Danske studerendes
fællesråd. Ved siden af dette system er styrelsen placeret som fungerer som den daglige ledelse af
studenterrådet (valgt af fællesrådet). Under Styrelsen er sekretariatet ansat.
Fagråd er placeret i studienævn og akademisk råd mens fællesrådet pt. er repræsenteret i
bestyrelsen.
6. Repræsentant fra DJØF Studerende
Jesper Boldt fra Statskundskab forretningsudvalg i DJØF Studerende: Har været med til at skrive det
politisk papir fra DJØF Studerende som han vil orienterer om, særligt employability (9 punkter).
Disse omhandler blandet andet tættere kontakt mellem studerende og aftagerne, studiecenter
(karriere og vejledning), alumi foreninger, innovationscenter, branding af uddannelser (skærpe
uddannelserne).
Positivt at det adskilles fra uddannelsen, således at uddannelserne ikke bliver til en form for
jobtræning som det er tilfældet andre steder.
Politik konference om en måneds tid. Christoffer sender mere information rundt.
Hvis folk har noget at tilføje skal de endelig sende det videre til Jesper.
Husk at søge om penge til aktiviteter
7. Nyt fra udvalgene
a. Politisk udvalg
i. Studienævnet
1. Nyt IT system
På sigt skal der ikke længere udfyldes studieprogram men i stedet skal man
registrere hvilke fag man følger i STADS, som anvendes langt de fleste
steder. Derved skal der ikke længere tilmeldes til eksamen men tilmelding til
undervisningen gør at man automatisk bliver tilmeldt eksamen.
Nye studieportal. Hvis folk har ideer til den information der skal være
tilgængelig skal man henvende sig til Marie Louise Pold.
2. Fagbeskrivelser
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Mikrogruppen har kommet med en ny fagbeskrivelse. Faget køre sammen
for økonomer og erhvervsøkonomer på en prøveordning. Uheldigt for den
årgang der skal starte, men det bedste kompromis der kunne vedtages.
ii. Fællesrådet
Næste møde er kontinuerende og finder sted den 15. marts.
Bilag til mødet sendes rundt.
Studenterrådet håber at kunne afsløre lidt af hvad de seneste dage har bidraget
med. Det næste års arbejde skal fastlægges.
iii. Akademisk råd
Intet nyt.
Næste møde fredag – faglig udviklingsproces, brok over indstilling til
videnskabsministeriet.
iv. DJØF
Repræsentantskabsmøde den 25. marts – Christoffer stiller op til
forretningsudvalget. Hvis Christoffer bliver valgt skal vi have valgt et nyt medlem af
repræsentantskabet.
b. Aktivitetsudvalget
Oplæg ved Nina Schmidt på tirsdag – der er reklameret.
Udvalget vil gerne modtage ideer til foredrag i april måned – Dale ikke så nemt at få fat i og
Kim mente ikke at han kunne fylde et helt foredrag.
Dimission den 7. maj 2011 – alle skal sætte kryds i kalenderen.
Den gyldne pegepind: Servering står Oeconrådet for hvilket vi får en festbillet for, hvis man
vælger at hjælpe ØF med oprydning efter festen fås fri bar oveni. Udvalget påbegynder
planlægning snarest
8. EVT.
Næste møde 23. marts kl. 16.15

