Referat OR møde d. 12. oktober 2017
Nyt fra formandskabet:
-

-

-

Bladet Ø:
o Tre nye stillingsopslag: ansvarshavende redaktør, medredaktør og layouter
o Hver stilling lønnes med 25 timer pr. udgave
o 3 udgivelser pr. semester
o Med foreningernes nye placering kan det stadig godt være en god ide med den trykte
udgave. Der er væsentligt flere økonomer, der har deres daglige gang omkring R-bygning.
o Lønning af freelancere bør være kontant for at øge incitamentet
AU valg:
o Studienævn for økonomi: 1 OPØ og 3 Oecon
o Det erhvervsøkonomiske studienævn: 1 Soc, 4 HA/Merc, 1 Herning
o Valget foregår mandag til torsdag i uge 46
Statutændring:
o Skal OPØ til at indgå i OR?
o Måske skal vi tøve en kende med at indlemme (O)PØ i OR. Hvad er deres interesse?

Aktivitetsudvalget:
-

-

Tour de forening:
o Vi bruger mange ressourcer på det, men er det noget vi ønsker at fortsætte med?
▪ Bredere forståelse for arrangementet da det var foreningerne i fællesskab der stod
for det. Arrangementet har helt sikkert stadig sin berettigelse, men fremadrettet
bør man måske forsøge at inddrage de andre foreninger noget mere.
Forskerrunde: mandag d. 13. november kl. 17
o 4 endnu ikke navngivne forelæsere
o Spisning efter alle oplæggene er afholdt
o Markedsføring:
▪ Fokus på emner foruden personerne

Evalueringsudvalget:
-

Overordnet så det rigtig fint ud. Et enkelt fag vil der dog blive holdt møde med Bo om.
Kan man overveje at inddrage 5. semester OPØ til evaluering af Makro der ellers er et 3. semesters
fag.

Politiske udvalg:
-

Opdatering fra seneste SN møde:
o Flere obligatoriske opgaver på første semester?
▪ Årsag til at diskussionen bringes på banen, er at det kan være et redskab til at
nedbringe frafaldet på første år.
▪ Ikke flere multiple choice tests!
▪ Ikke mere ekstra arbejde. Skal der noget nyt ind, skal det blive på bekostning af
noget af det, der er der nu, for arbejdsbyrden er I forvejen rigeligt stor på første
semester.

Skal der afleveres flere opgaver, skal der også gives brugbar feedback på disse.
Enten personlige skriftlige kommentarer eller gruppe/personligt møde med
instruktor, hvor der gives 10-15 minutters feedback.
• Qql metoden?
▪ Skal de studerende arbejde mere, skal der også ofres flere ressourcer på dem.
▪ Skal obligatoriske opgaver være en eksamensadgangsgivende aktivitet, skal disse
opgaver være eksamensrelevante.
Kursusklynger blev vedtaget mere eller mindre som de var
▪

o
Evalueringer:
-

Statskundskab: holdrepræsentanter evaluerer midtvejs med forelæserne

Applied public policy:
-

De studerende var blevet delt i grupper efter niveau, så stærke var blevet sat sammen med ”svage”
studerende. Fremover skal grupperne dannes efter andre forhold.

Kommende SN møde:
-

-

-

-

Der er kommet forslag til forhåndsgodkendte merc-fag. Følgende kurser er indstillet til at blive
vurderet til forhåndsgodkendelse:
Business /Ann-Kristina Løkke Møller)
o 4xxx: Distribution and Transportation (5 ECTS)
o 4xxx: Production Planning and Inventory Control
o 4xxx: Global Sourcing and International Buyer-Supplier Relationships (10 ECTS)
Summer University
o 4xxx: Organizational Behaviour, business Narratives and Leadership (5 ECTS)*
o 4xxx: Corporate Governance (5 ECTS)
o 4xxx: Diversity in the Workplace (5 ECTS)
Accounting (Karina Skovvang Christensen)
o 4xxx: International Financial Accounting I (5 ECTS)
o 4xxx: International Financial Accounting II (5 ECTS)
o 4xxx: Accounting Information Systems (5 ECTS)
o 4xxx: Auditing I: Audit Theory and Concepts (5 ECTS)
Finance (Thomas Quistgaard Pedersen)
o 5xxx: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
o 4xxx: Securities Markets (5 ECTS)
o 4xxx: Bank Management (5 ECTS)
o 5xxx: Empirical Corporate Finance (10 ECTS)
o 5xxx: International Business Finance (5 ECTS)
o 4xxx: Derivatives

Akademisk Råd:
-

Nye retningslinjer for stillingsopslag til forskerstillinger
o Der skal være minimum 4 ansøgninger pr. stilling, men 42 % af alle opslag har kun en enkelt
ansøger.
o Krav om 2 års arbejde på udenlandsk fakultet – blev ikke taget godt imod.

o

BSS har lavet et overskud på 13 millioner

