Oeconrådsmøde, onsdag den 24. oktober kl. 16.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Sofie er valgt som dirigent og Heidi er valgt som referant
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden er godkendt. Der har været få ændringer til referatet inden mødet, men den rettede
version er lagt ud på internettet.
3.

Nyt fra formandskab
a. Valg + Opstillingsmøde
d. 26.-29. november er der valg på hele Aarhus Universitet. Oeconrådet bakker op omkring
Heidi og Benjamin, der er Studenter Rådets Spidskandidater til Universitets Bestyrelsen
Oeconrådet skal finde en kandidat, der skal opstilles til Akademisk Råd og fem kandidater til
Studienævnet. Det sker d. 5. november, hvor Oeconrådet har opstillingsmøde. Hvis man
overvejer at stille op, men har nogle spørgsmål, er man meget velkomne til at kontakte nogle
af de siddende medlemmer. Allan Vesterlund sidder i Akademisk råd og Anne Nandrup, Ida
Thomsen, Chistoffer Christensen, Nanette Gadegaard og Morten Rasmussen sidder i
Studienævnet. Hvis man stiller op og bliver valgt ind i et af rådene, så forpligter man sig til
at møde op til Oeconrådsmøderne og informere.
b. Mødeplan + konst. Møde
D. 5. december er der konstituerende møde i Oeconrådet.
Mødetiderne er igen fra kl. 16-18, men da nogle af dem fra 3. semester måske har timer i det
tidsrum fremover, så overvejes mødetiderne igen til næste gang
c.

Julefrokost d. 16/11
Julefrokosten kommer til at foregå i mødelokalet - yderligere information følger

d. Økonomisk bogformidling: overskud
Da Oeconrådet har ansvaret for de to medlemmer fra den gamle bogformidling og fusionen
mellem de to bogformidlinger stadig ikke er endeligt, er Oeconrådet velkomne til at komme
med forslag til hvad overskuddet på ca. 40.000kr skal bruges til. Overskuddet skal gå til
sociale formål for Oecon og Soc studerende.
Det er blevet foreslået at hyre Anders Breinholdt, eller lave en ”PubQuiz”
Forslag kan sendes til Ida eller direkte til Økonomisk Bogformidling.
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Opdatering fra Marianne Holst Lykke: Alle undervisningstilmeldninger skulle nu gerne være
på plads. Alle skal dog tjekke, at de er tilmeldt de rigtige eksaminer.
Eksamensplanen forventes offentliggjort i midten af november.
Planlægningen af næste semester er allerede gået i gang. De nye timeplaner skulle gerne
være klar inden de studerende skal tilmelde sig til fagene på næste semester, således at man
allerede kan se hvordan ens skemaet kommer til at se ud i tilmeldingsøjeblikket. Det
kommer dermed til at være op til den enkelte at sikre sig, at timerne ikke overlapper. Der er
dog i Studienævnet lavet fagpakker, som ikke må overlapper, så dette burde ikke blive et
problem.
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Der arbejdssamtidig på at eksamensplanen skal være kendt inden tilmeldingen til fagene
sker. Det er dog ikke sikkert, at det er på plads allerede for næste semester.
På sidste studienævnsmøde blev et overordnet Studentcode of Conduct præsenteret. Denne
Code of Conduct er skrevet meget stringent og uden tiltro til at studerende er voksne
mennesker. Denne problemstilling er blevet diskuteret på studienævnet. Dette skyldes
primært at akkrediteringerne kræver at Aarhus Universitetet har en Code of Conduct og ikke
noget, der kommer til at have den store indflydelse på den enkelte studerende.
Det er blevet diskuteret på studienævnsmødet, hvordan hovedstudienævnet skal fungere. Det
er ikke meningen, at hovedstudienævnet skal stå for alle dispensationsansøgninger, men at
de derimod skal tage sig af principsagerne. Indtil nu har hovedstudienævnet ikke rigtig
fungeret. Det burde dog blive bedre i næste valgperiode.
Der er blevet fremlagt statistikker over ”delaid students”. Disse studerende er blevet tilbudt
hjælp fra instituttet, som mange af dem har taget imod.
Nye fag: 3 nye fag for kandidat studerende er blevet godkendt i Studienævnet. Dette er
primært mikro fag og 5 points fag bla. Regnskabsfag og projektledelse (redskabsfag)
Fagbeskrivelserne til næste år er blevet godkendt. Det største problem er, at der er
forsvundet mange fag for folk med fokus på Business Economics. Dette skyldes at 3 af
områdets lektorer ikke kan undervise næste år. Der arbejdes på at få Ph.D. studerende klædt
på til at undervise i fagene.
Service information: I Timetables kan man også tjekke om S-bygningen er reserveret, og de
manglende programmer på AU PC’er er nu installeret (bl.a. Eviews 7)
Der er ikke længere penge til studiecaféer. Det er blevet indskærpet overfor ledelsen, at
Studiecaféerne er vigtig for de studerende.
Det er blevet lovet at samkøring af Merc. Og Oecon/Soc fag, som vi har set dette semester,
ikke længere sker uden, at det har været forbi studienævnet.
Til næste studienævnsmøde tager repræsentanterne problemet med de manglende 5000point
fag for Business Economics med. Det er nemlig ikke muligt at få 3 5000piont fag i Business
economics, hvis ikke man skriver to projektfag. Det er også yderst besværligt at leve op til
kravene om 3 5000 point , hvis man tager i praktik eller på udveksling. Generelt gælder det,
at fagudbuddet er for lille til kravene. Problemet er værst i Business Economics og
Econometri, fordi der ikke er nok 5000 point fag at vælge imellem.
Repræsentanterne kæmper stadig for at øge fagudbuddet og gør kontant opmærksom på at
forskerflugten er et problem! Og at man ikke kan give forskere undervisningsfri uden
hensynstagen til at undervisningen stadig skal køre.
Der er nedsat en gruppe fra instituttet for at sammenligne fagene på tværs af Merc og
Oecon/Soc. Vi ved ikke hvornår de er færdige, men de rykker for det i studienævnet.
b. Akademisk råd
Intet nyt.
c. Fællesrådet
Der er møde i fællesrådet i aftenen. Vi håber på, at få så mange som muligt med.
Vi har forsøgt at få to punkter på til fællesrådsmødet i aften.
1. Tilbagekaldelse af politik papiret

Oeconrådsmøde, onsdag den 24. oktober kl. 16.15

2. Skærpelse overfor udvalgene at fremtidige politikpapirer skal udformes
partipolitisk neutralt.
Pkt. 2 er dog ikke kommet med, fordi dirigentinstitutionen ikke mener, at papiret strider mod
reglerne. Det mener vi dog, da studenterrådet skal være studenterpolitisk neutralt. Dette
papir virker ikke politisk neutralt.
Aftenens formål: De skal ikke lave et nyt politik papir omkring dagpengene.
Argumenter: Studenterrådet er del af en landpolitisk organisation, så de burde ikke have en
holdning til noget landspolitisk, men det burde ske i DSF. Hvis ikke vi kan få det
tilbagetrukket skal vi have skrevet ind, at vi ikke bakker op omkring det.
Folk, der har holdninger til det, mødes efter mødet og afstemningen tages der.
d. DJØF
Repræsentant møde d. 23.-24. november på Sydfyn.
5. Aktivitetsudvalg
a. Evaluering af Campus Day
Mikael Lindholm var ude som det første kl.12. Der var ca. 55 deltagere, som ikke var
optimalt, men de deltagere, som var dukket op, syntes godt om det
Forskerrunden: Ca. 120 deltagere (også nogle Ph.D’er). Forskerne var gode hele vejen rundt.
Tour de Forening og Fredagsbar: God stemning med Tour de Forening og der var mange
studerende til fredagsbaren, da Johnson gik på.
Der var problemer med at få budskabet ud til Merc. Studerende. En anden gang skal
markedsføringen ikke ske så sent, og det ville være en fordel at få nogle Merc’er med i
planlægningen.
Forslag til at Tour de Forening og forskerrunden kommer til at køre igen. Måske uafhængigt
af hinanden.
Tak for den gode opbakning fra Oeconrådet.
Oeconrådet har fået dækket udgifterne via baren til udgifterne forbundet med Oeconrådets
kontor.
Bonus Info: Hvis der skal noget med i Commerciel, så skal de have det senest 2 måneder før
udgivelsen.
b. Dimission
Alle der har lyst til at hjælpe d.3. november kl. 10.30 iført pænt tøj, skal skrive sig på sedlen
eller sende en mail til Kirsten eller Rikke.
6. Evalueringsudvalget
Inden efterårsferien blev der afholdt evaluering med holdrepræsentanterne fra 1. og 3. semester.
Evalueringen gik godt og al feedbacken er blevet godkendt af Charlotte inden det er sendt ud.
HUSK det er kun evalueringsudvalget der læser mails ang. Evalueringerne.
7. Akkreditering
Spørgsmålene, der skal besvares af Anne og Nanette, sendes rundt. Alle må meget gerne kigge på
dem og skrive kommentarer til dem og sende det til Anne eller Nanette, så de kan få det med i
rapporten.
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8. Task-Force
Task-Force gruppen kører godt. De har sat nogle møder op med bl.a. Eigil Jensen og er klar til at
fortsætte arbejdet, når resten af Task-Force gruppen igen er hjemme i Danmark.
9. EVT.

