Dagsorden Oeconrådsmøde d. 19. februar 2014
1.

2.

Valg af dirigent og referent
-

Referent: Lotte

-

Dirigent: Heidi

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Godkendt

3.

Nyt fra formandskabet
a.

Dimission

Charlotte Christiansen vil gerne reducerer antallet af dimissioner fra 2 til 1.
Foreslå noget omkostningsneutralt. En løsning er brugerbetaling, en anden er at sælge drikkevarer til
arrangementet (taler for: noget psykologisk i at skulle betale for arrangementet, at det virker mere ”rigtigt” at
betale for sine drikkevarer). Sidstnævnte er svært at spå om.
Input:
Problematik:
-

man vil miste mange til dimissionen de næste 2 år, hvis den kun ligger 1 gang om året

-

I fremtiden vil alle blive færdige til normeret tid og dermed samtidig

Holdning til, hvis der skal skæres ned nu og her.
Brugerbetaling: Spørge de tidligere dimitenter, om hvilket leje en brugerbetaling skulle lægge på, som de
ønskede at betale.
b.

Bankskifte
Skiftet til Nordea, da det er gratis at have en foreningskonto der.
Bliver CVR-registreret i næste uge, så det gør det nemmere at skifte kasserer.
Sparer 700 kr. om året ved skiftet.

c.

d.

Hjemmeside
o

Bruge den til at vise, hvem og hvad Oeconrådet er

o

Folk må gerne lægge beskrivelser i dropbox, så hjemmesiden kan blive opdateret

Kopper
o

e.

Energibesparelse på Campus Fuglsangs Álle
o

Kigge på hvordan man kan spare energi på Campus Fuglsangs Álle

o

Pilotprojekt i M-bygning.

o

Et projekt der med succes har kørt på KU

o

Nedsætte en gruppe

o

4.

Brugerbetaling på 20 kr.



Folk må gerne tænke over det



Samarbejde med SL og ØF



Sensorer i S-bygningen

Ide

EQUIS akkreditering
-

3 akkrediteringer

-

Sidste år fik vi ikke EQUIS akkreditering

o

Svært ved at vurdere efter sammenlægning om man kunne se BSS som en business school

o

Der er kommet en rapport, fagprogram, feedback, etik, indflydelse, som har dækket en masse
ting, som de blandt andet vurderer ud fra.

o

o
-



Udvælger nogle uddannelser, som de vil komme og overvære



Sidste år var det blandt andet Oecon på kandidaten

Man får en udtalelse fra dekanen, hvis man sidder med i dette som studerende

Områdestudienævns møde
o

5.

Komiteen får denne rapport og kommer derefter og besøger skolen

Arbejder på nationalakkreditering

Fremdriftsreformen
-

Seminar ved studenterrådet
o

Facts om fremdriftsreformen


Tvangstilmelding til 60 ECST



Mulighed for framelding af eksamen er afskaffet



Kan ikke sige nej til at få nogle point ved studieskift eller udlandsophold



Afskaffelse af suppleringskurser



Træder i kraft: Gælder for alle dem, der bliver indskrevet på Bachelor til sommer 2014


Fra folk der går fra BA til kandidaten gælder det fra sommeren 2015
o

Hvis du er foran


o

Hvis du er bagud




Ved ikke hvordan det bliver endnu

Mamn bliver automatisk tilmeldt sit speciale til normeret tid




Bliver belønnet, hvis du er færdig før tid

Så man kan risikerer at have 10-20 point samtidig

Vær opmærksom på at man automatisk bliver tilmeldt nogle fag, hvis ikke man har valgt
30 ECST pr. semester og dermed også tilmeldt eksamen



Det skal være lige så svært at få frameldt eksamen som det er at få 4. forsøg



Når du er tilmeldt et fag, bliver du automatisk tilmeldt eksamen



Automatisk tilmeldt første omprøve



3. prøveforsøg er frit


Betyder måske at man må skyde det til sidst i ens uddannelse



Frit såfremt det fag ikke er et forudsætningsfag.
o

Problematik: næsten alle fag på Oecon, Soc er forudsætningsfag



Hvis man skal ud i 3. forsøg skal man altså tage 40 ESCT på et semester



Problem:




Ift. forudsætningsfag bliver det meget besværligt

Forhåndsgodkendelse på udlandsophold


Der bliver arbejdet på at få nogle aftaler, så det ikke har nogen betydning for
forhåndsgodkendelse, så det ikke bliver et problem at få point for alle fag



Orlov i form af praktik


Kommer svar på om lang tid



Arbejde for at tage summer school i begge ender, og dermed kunne få
praktikophold

o
o

Konsekvens

o

AU’s tiltag



Mister ikke kun SU, men bliver smidt ud



Censor og eksaminater skal være hurtigere med svar



Mulighed for 30 points ophold i udlandet



Forventer flere dispensationsansøgninger


Skal studienævnet ikke tage sig af



Rektor skal sige til studienævn at de skal udliciter dette til administrationen
o

6.

Bliver universitets opgave at stå inde for praktikstederne

Sådan foregår det dog allerede på Økonomi

Politisk udvalg
a.

Studienævnet
o

Møde på mandag, skal der diskuteres følgende


Fagbeskrivelse


Mette: mikro makro



Adam: business og accounting



Nina: topics



Mathias: Finance (BA)



Lance: Finance (cand.)



Ændring af navne på 1. semester



MFA på 5. semester: 3. semester Soc og 5. semester Oecon kan fremover tage dette fag




Nyt mikrofag for Soc: indholdet og ikke niveauerne, der bliver forskellig.



Tildeling af fagbeskrivelser


o

Nogen der har ideer til dette, så send det videre til studienævn

Formøde på søndag


o

Kiki er imod dette

Inden søndag kl. 15 skal de have input til fagbeskrivelser

Områdestudienævn:


Charlotte er formand



Delegering, hvem kan hvad


Regner med flere dispensationssager
o

Beholde så meget som muligt vil vi arbejde for



Track and trace for dispensationsansøgninger blev der foreslået



Studieadministrative sager der er sat i gang for at spare penge



Lave om på, at der bliver tilfældigt tildelt eksamensdag, så alle med lav studienummer
ikke bliver ramt hver gang



1. oktober bliver Blackboard lukket



Digitale eksamener på et tidspunkt (fra sommereksamener


Den udbyder man har valgt tilbyder en proces og ikke et færdigt system



Ideen: køre en proces fra eksamen til karakter uden at printe



Systemet der skal implementeres til digitale eksamener
o

Imod at det bliver implementeret hurtigt (her til sommer 2014)

o

Systemet er således til at oploade en PDF

o

Kan lukke ned for de hjælpemidler, man ikke må anvende til eksamen



Problem: tegning af grafer



Hvis eksamen ikke kan laves digital, skal eksamensformen tilpasses



Det skal kommunikeres ud, så folk kan tilpasse deres måde at tage noter på



Træder i kraft: garanti frem til 2016 kan det holdes for døren
o

Allerede fra sommer er det fagstyrelsen der skal udvælge, hvilke fag,
der er klar til digital eksamen





Flere forslag er givet videre til studienævnet
o

USD pind

o

Tablet

Underskud på 5-8 mio. på BSS (kan være svært at holde)


Dumpebøde på 5,5 mio.
o

Dem vi sender afsted som freemover gælder ikke

o

Dem vi tager ind som freemover gælder


b.

Akademisk råd
o

c.

Incitament til at lave de aftaler med udenlandske universiteter

Møde på mandag

Fællesrådet
o

Er ikke til mødet

o

Konstituerende møde på onsdag

o



Der skal blive fulgt op på, at vi har to der kommer, som kan stemme med vores mandater



Skrive til Per, hvis man ønsker mad

Til studienævn: 1.-2. marts: på et gods i Sønderborg med oplæg om forhandlingsteknik og andet
godt.

d.

Djøf
o

Der er blevet indkaldt til generalforsamling i slutningen af april


e.

Valg af ny bestyrelse til april

Departmental forum
o

Nedsat en gruppe der skal finde en ny institutleder


o

Der er kun plads til 1 studerende, lige nu er pladsen hos ABC (er ikke lønnet)

Arbejde for, at der altid skal være 2 pladser, så der både er en til ABC og Oeconrådet


Problematikken


Pladsen i gruppen bliver tildelt på antal eller en anden fordelingsnøgle vil være
et problem
o

o

Dermed har Oeconrådet aldrig en mulighed for at komme med

Argumenter for at det altid bliver 2


Tænk evt. over det og skriv ideer til enten Lance, Heidi eller Nina



Evt. med som observatør og sparre med ABC’s repræsentant i gruppen, der udvælger
institutleder

7.

Aktivitetsudvalget
a.

Forårskalender
o

Introaften for udvekslingsstuderende 27. februar

o

Introduktion for valgfag



Tovholder er Louise, hun vil gerne have nogle hjælpere


Heidi, Peter



Hjælper på dagen: Kristian



Indhold: erhvervsfolk på arrangementet kan måske overlappe EØ, Oecon aftenen



Mulighed: få instruktorer til at fortælle om fagene, overvejelser fra andre studerende, der
har haft faget




Få 3 ud
o

Finance

o

Nationaløkonom

o

Driftsøkonom

Gøres arrangementet obligatorisk, det da ”boomer” med arrangementer


Få en mere formel mail udsendt til de studerende, så det føles obligatorisk at
komme

o

o

Oecon- og EØ-aften torsdag d. 3. april


Tovholder: Lance og Mette M



Ida Thomsen står for kontakten på EØ



Adam står for kontakt til erhvervsøkonomer



Søger penge fra DJØF og studenterrådet



Personer der kontaktes


Jesper Hilsted



Felix (Vestas) – færdig i 2012



Anders Bylling (formand for Oeconforeningen) – færdig i 2011



Lene Amstrup – indenrigsministeriet

Den gyldne pegepind – 2. maj


Tovholder: Kristian og Marie


Vil gerne have en tovholder mere, der evt. har prøvet det før



Louise vil gerne hjælpe, da hun også hjalp sidste år



Træk på Ida og Kirsten – Nina tager kontakt



Evt. overveje, at de som aflevere bachelor kommer sammen for at fejre
afleveret bachelor

o

Meldes ud

o

Koordiner med ØF og konverterbar

Dimission – 3. maj


8.

o

Tovholder: Lotte og Nikoline

Eventuelt
-

Mødet i påsken bliver flyttet

-

Telefonliste med billeder til blandt andet Svend Søborg

-

Nye møbler til kontoret

