Dagsorden, Oeconrådsmøde,
mandag den 8. september 2014
1. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent: Mette M.
b. Referent: Lotte
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 20.8. 2014
a. Godkendt!
3. Nyt fra formandskabet
a. Supplering til Oeconrådet, herunder Fællesrådet
i. Mikkel Vinding er droppet ud, og vi skal derfor finde en ny fællesrådsrepræsentant.
ii. Møde hver anden måned
iii. Sidder indtil næste konstituerende møde i december 2014
iv. TÆNK over det og tag fat i enten Nina, Mette eller Ida og evt. Martin, som sidder
der endnu
v. Giver et mandat i Oeconrådet
b. Supplering til udvalg, herunder aktivitets- og evalueringsudvalg
i. Aktivitetsudvalg: Kristian, Asger
ii. Evalueringsudvalg: Kristian, Asger, Pernille, Mikkel
c. Den interne facebookgruppe og adgang til kontoret
i. Vi er 45 i den interne facebookgruppe, for at vide, hvilke ressourcer vi har, laver vi
en lille oprydning i gruppen, hvor der kommer en meddelelse, så de der ikke er
aktive melder sig ud. Man skal altså selv melde sig ud.
ii. Ændret adgang til kontoret. Skriv jeres navn og studiekortnr. På den liste, der
kommer rundt. Listen nulstilles, så det er kun dem, der skriver sig på listen får
adgang.
4. Politiske udvalg
a. Studienævnet
5 studerende og 5 professorer, som skal sidde og blive enige og ellers stemmes der.
Opgaver: gå igennem fagbeskrivelser – sikre bl.a. kvaliteten. Det er en del af
områdestudienævnet, som udstikker de overordnede rammer. Sidder med
dispensationssager.

i. Møde med områdestudienævnet
i)

Overordnet meget positivt. Ingen grund til at slå alarm. Fokus var på
stress, 17 % af de studerende mente af de oplevede stress /følte sig
stressede.

ii)

Oecon har mere stress, prøve at undersøge det nærmere, hvordan
findes ud af på mødet til onsdag.

ii. Studiemiljøundersøgelsen, herunder en sammenligning af Oecon/Soc vs. BSS samt
frafaldsprocenter for BA årgang 2013
i)

Oecon er gået tilbage på frafald.

ii)

Soc gik fra omkring 40 til 66 %.

iii. Høringssvar
i)

Drøftes på onsdag, og finde frem til en ift. det forslag som
ekspertgruppen kommer med.

iv. Faggrupper forår 2015, herunder 1. Bachelorfag, 2. 4XXX valgfag og 3. 5/6XXX
valgfag
i)

Undgå at der er overlap mellem fag. De fag der giver mening af tage
sammen i de blokke. Det er på niveau, dvs. 4000 og 5000 fag kan stadig
ligge oveni i hinanden, så der vil stadig være problemer. Bedre
ideer/bud er meget velkomne.

v. Flytning af financefag fra foråret til efteråret
i)

Skal kigges på, på onsdag. Det er noget Charlotte og Thomas selv har
forslået. Undgå at der skal lånes for mange fag hos Cand.Merc og på
Matematik Økonomi. Der er flere muligheder for at tage fag på Merc,
er det en tendens, der fortsætter?
i. Finance, det er en tendens, der har været tidligere, at folk
tog fag på Merc.
ii. Accounting – mangel på fagudbud på Oecon

vi. Regnskabsprofessorer
i)

4 nye ansættelser på vej.

ii)

Peter Ove og Hans Frimor er kun på orlov i et år.
c. Dette er dog standard, så det er ikke en sikret løsning.

b. Akademisk råd

Et sted hvor man mødes med forelæsere fra andre institutter på fakultetet. Det vigtigste for
os studerende, er at der kommer vigtige informationer til de studerende fra Svend
(dekanen).
i. Opdatering efter det seneste møde, herunder budget/regnskab samt
Fremdriftsreformen
i)

Overholdelse ser rigtig fornuftig ud. Overveje at frigive en pulje på 15
mio., som gives til de institutter, der har skullet spares mest.

ii)

Stadss systemet kan ikke håndtere de ændringer ift. 30 ECST point, der
sker ift. fremdriftsreformen. Universitetet har ingen indflydelse på
systemet. Problematik, der diskuteres ift. når man dumper og
forudsætningsfag: hvad gør man hvis folk dumper et forudsætningsfag,
skal faget tilbydes i det efterfølgende semester? Har ikke nogen god
løsning endnu, men det bliver nok den løsning, der er billigst, som
bliver implementeret.

iii)

Der er møde i næste uge.

c. Djøf
Politisk orienteret organ. Ny struktur bliver implementeret til næste år.
Repræsentanter vælger til generalforsamlingen bestyrelsen, som står for den daglige gang.
God måde at møde andre samfundsfaglige studerende. God måde at udvide sit netværk på.
i. Omorganiseringen i Djøf, hvad betyder det for Oeconrådet?
i)

Louise Broman er repræsentant, da Louise arbejder i KBH om
mandagen, er hun forhindret i at komme.
Reorganisering handler om måden, hvorpå man bliver valgt ind i
repræsentantskab, således at alle studerende der er med i DJØF kan
stille op til dette repræsentantskab.
Hvad betyder det for os?
Vi kan ikke længere pege på 2 vi vil have med, derudover er der nogle
økonomiske konsekvenser. Der er oprettet en aktivitetspulje, hvor man
kan søge penge til arrangementer. Basistilskud kan søges af fagråd.
Dette bevirker, at vi får langt flere penge fra DJØF end vi gjorde ved den
tidligere form.
Statutten skal ændres pga. måden man vælges ind i DJØF. Skal ændres
ås vi sikre et ulige antal samtidig med at vi kan vil have, at antallet er

variablet. Vi vil opfordre til, at hvis man har lyst til at være
repræsentant i DJØF, kan man stille op senest 6. oktober, så giv besked
til en i Oeconrådet og ved spørgsmål, kan vi formidle kontakten til
Louise Broman, hvorefter der er valg.
5. Aktivitetsudvalget
a. Opdatering vedr. Tour de Forening 3. oktober fra 15-20
i. Rendt ind i et lille problem: Oeconrådet har valgt Afrika, og det land vil ØF gerne
have i kvæg af deres studietur dertil.
ii. Dilemmaet ligger i, at de andre foreninger har fået at vide, at Afrika var taget, og
derfor kunne de ikke vælge dette.
iii. Der har været en anden forening, der også har vist interesse for samme tema.
iv. Vi giver ØF Afrika (studietur), og meddeler til den anden forening.
v. Nyt tema for Oeconrådet – polartema
vi. Vi skal have en ædruvagt.
vii. SPRED ORDET – det er for alle
viii. Hiv fat i tutorerne
b. Efterårets arrangementer
i. Forskerrunde med samme setup som sidste år
ii. Ønsker til forelæsere, må gerne nævnes: Mikroforelæser (evt. inddrage Ph.D), Nina
Schmidt
6. Studiestartsudvalget
a. Studiegruppeordning
i. Gjort tingene lidt anderledes. Se vidensbanken.
b. Holdrepræsentantordning
i. Informere vi om i den kommende uge.
ii. Introaften d. 2/10
7. Bladet Ø
a. Ny redaktør ansat, vi søger stadig en layouter
i. Kommer ud i Bladet Ø (nummer 2 dette semester)
8. Månedsmøde med dekanen
a. 23. september.
b. Har I noget, så prik Nina på skulderen.
c. Status på akkrediteringer.

9. Eventuelt

