Referat, Oeconradsmøde,
den 19. marts 2014
Deltagende til mødet: Peter, Mette S, Marie, Mikkel, Mads, Heidi, Louise, Rasmus, Morten, Mette M,
Kirsten, Adam, Nina og Oskar.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Heidi
Referent: Mette M
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
3. Nyt fra formandskabet
a. Dimission
Formandskabet har været til møde med Charlotte omkring problematikken omkring afholdelse af 2
dimissioner årlig. Det er endt med at vi umiddelbart fortsætter med 2 dimissioner årlig.
b. Oeconforeningen
Der er kommet ny formand i Oeconforeningen og der ønskes et tættere samarbejde med OR, der har været
indledende samtaler. OR er åbne overfor et tættere samarbejde da det kan lettere arbejde i fht til
oplægsholder ved EØ/Oecon aften mv.
c. Institutlederudvalget
OR har nu en plads i institutlederudvalget, Heidi sidder med fra OR. Mødet i udvalget har fundet sted, og
der afventes nu et svar på hvem som er valgt. Der forventes at vi kender svaret ved næste møde.
Generelt info: Studenterrådet skal bruge frivillige til NorthSide, mangler 120-130 stk. og de skal arbejde 16
timer. (sandsynligvis af 2 x 8 timer) Arbejdet består i barvagter. Pt. kender vi ikke fristen på hvornår vi skal
melde tilbage.
Der er ledige kasser på OR kontoret, hvis nogen ønsker sådan.

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
Christoffer har været til møde omkring digital eksamen:
-

Systemet skal være klar den 1. maj, dog er der en liste som skal godkendes i studienævnet for at
det kan gennemføres.

-

Udfordringen er at der skal findes egnet lokaler og sikre at systerme og programmerne er optimale
i fht. de enkelte eksamener. Der undersøges i fht. muligheden for dispensation til at aflevererpå
papir i nogle tilfælde/ved siden af det digitale.

-

Ideen med wiseflow er at lave et system der dækker hele eksamensforløbet, fra planlægning til
karaktergivningen.

I forhold til sommereksamen, det er op til det enkelte studienævn om det er muligt/gavnligt at lave den
digitale eksamen. Charlotte selv er meget opmærksom på, at for at det kan køre, da skal vi have
programmer som er optimale til det.
Der gøres opmærksom på at man skal sikre sig at Wiseflow skal kunne køre alle udgaver af de gældende
programmer.
Input: Kurser til wiseflow og test af programmet.

Studienævnet arbejder ellers med de nye studieordningerne i forhold til fremdriftsreformen, både på
oecon og soc. men også på den nye bachelor i offentlig politik og økonomi. Der menes at bacheloren skal
ligge under vores studienævn og kandidaten tilhørende studienævnet på samfundsfag.
Den nye studieordningen, vil for oecon betyder det at fagene ligges sammen så de tæller som 10 points
eksamener, ellers de samme fag. På 4. semester vil Firms and Markets og Business strategy være en samlet
eksamen og Decisions and strategi interaction sammen med international trade. På 1. semester er det
ændret så de undervises først i makro og derefter mikro.
Soc.: Nyt matematik/statisk fag på 1 semester for at sikre de studerende et bedre grundlag for den
matematik de skal bruge i mikro og makro. Matematik pensummet skæres der ned på (for at gå mere i
dybden) Samt der er blevet bestem at eksamen nu er med hjælpemidler
Nyt mikro fag på 2 semester med Nina Smith, så de ikke undervises sammen med oeconer, dette for at gøre
faget mere egnet til deres uddannelse. Medfører at de ikke skal have spilteori på 4 semester, men får et
valgfag. Plus der er lagt et valgfag ind på 3 semester.
Næste studienævnsmøde er fredag i uge 13.
b. Akademisk råd
Der var møde den 24. februar.
Der er opstilles ansættelses kriterier for VIP stillingerne. AU internationaliseringsstrategi.
Ligeledes har de vendt hele AU´s økonomiske situation. Næste møde afholdes mandag i uge 13.
c. Fællesrådet
Siden sidst: Der er kommet nyt forretningsudvalg hvor Allan Vesterlund er blevet valgt som formand. Næste
møde er den 9 april. på dagsordnen er North Side, budget og aktivitetspulje.

d. Djøf
Der er repræsentantstats møde den 24. april, kender ikke endnu ikke dagsordnen. Der vil ske ændringerne i
forhold til måden hvorpå det frivillige netværk nu fungere, det vil være mere ud på lokalplan, for at åbne op
for flere muligheder.
e. Departmental forum
Martin Duus har sagt ja til at overtage posten fra Christoffer.
5. Månedsmøde med dekanen
Heidi og Rasmus har været til månedsmøde med dekanen d. 3 marts. Der blev gjort opmærksom på at der
er problemer med at holde forelæsning i Aulaen, hvorfor Svend har lovet at der ikke skal undervises
længere her, hvilket dog nok er en proces som kan trække ud.
Funktionen af S-bygningen vil igen bliver taget til efterretning, så det kun er arrangementer som er til gavn
for de studerende der afholdes.
Problemer med hærværk på campus Fuglesangs Alle, kan i sidste ende, værste scenarie, ende ud med at de
studerende vil blive begrænset afgang om aften/og weekenden. Der er blevet sat flere vagter ind.
Der er ønske om rulletavler, hvilket Svend har lovet at kigge på.
Ændring i faktualitets stipendium. På grund af, at det har kostet BSS 5,5 mio. i år. For at dette skal kunne
gennemføres og være ”optimalt” for de studerende, da vil man også kunne kigge på samarbejdsaftalerne.
Besparelser; 44 mio. i alt på hele BSS i 2014, 13,5 mio. finder de ved deltids VIP kontoen og 13,5 mio. fra
VIP, blandet andet ved at få de enkelte til at undervise mere.
Der er nedsat et ekspertudvalg til at lave en analyse af universitet som organisationen, rapporten kommer
senere.
Der kommer ny universitetsdirektør til sommer, og ny pro-rektor for uddannelser inden for de næste par
måneder.
Næste møde er den 9. april – Er der nogle som har emner der skal tages op kan man tage fat i Rasmus eller
Heidi, eller hvis man har lyst til at deltage i mødet selv.

6. Aktivitetsudvalget
a. Arrangement for udvekslingsstuderende
Arrangementet forløb godt, dog ærgerlig at en del af de tilmeldte ikke mødte op, da Lotte havde været nød
til at sige nej til andre.
b. Valgfagsarrangement

Der har været nogle glidninger i samarbejdet med studievejledningen, da studievejledningen egentlig har
haft en tanke om selv at afholde et lignende arrangement. OR afholder derfor arrangementet alene, og vil
forsøge at få forelæser og ældre studerende til at komme ud til arrangementet og fortælle om valgfagene.
Fagtilmeldingen ligger i starten af maj, og arrangementet planlægges derfor at ligger efter påsken, slut
april.
Fremadrettet vil et arrangement som dette skulle planlægges gennem/sammen med Louise Poll i stedet for
studievejledningen.
Studievejledningen ønsker at OR gør det klart at det er et OR arrangement og har ikke noget med
studievejledningen at gøre.

c. Den Gyldne Pegepind
Vi kunne godt bruge en som vil være tovholder på arrangementet, som finder sted den 2. maj.
Formandskabet er dog gået i gang med planlægningen og de forberedende ting. Nina og Mette har haft et
møde med ØF. Vi har forslået at billet til DGP og fest koster 100 kr. og billet til festen alene 40 kr. Hvor de
100 kr. alle går til omkostninger ved DGP, (dvs. ØF sponsorer de deltagende til DGP´s billetpris til
arrangementet.)
For OR vigtigt at vi kan vedholde arrangementet.
Vi ønsker en gallamiddag, men er meget opmærksom på at det ikke må være for dyrt for ikke at miste
deltager til arrangementet.
På selve dagene: Ida Thomsen har sagt ja til at være ”overtjener”, derudover skal vi have omkring 10 til at
hjælpe med maden o.lign.
Mulige hjælper: Kirsten,
Stemme sedler til DGP bliver trykt i bladet Ø, vi skal også rundt på forelæsningerne og evt. lave en mulighed
for at stemme i s-bygningen op mod deadline.
Der bliver foreslået om man evt. også skal stemme på ”årets instruktor”. Der er for og imod. Charlotte vil
nok skulle tages med ind over en beslutning som dette, og der foreslås at det er noget som bliver
gennemarbejdet og vil kunne laves til næste års DGP.
Det ligger op til videre diskussion i forhold til hvordan forelæserne/lederne ser på om man må flytte
holdtimer eller ej, i forhold til om vi vil gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen.
d. Dimission
Lotte og Nikoline står for arrangementet. Søren Gade kommer som taler, det er lørdag d. 3 maj. Der
mangles hjælper fra OR til at hjælpe på selve dagen. Det bliver lagt op på facebook gruppen.
e. EØ- og Oeconaften

Afholdes tirsdag d. 1 april kl. 17; vi har 3 cand. oeconer som er bekræftet: Felix Kastrup, Lene Amstrup og
Kenny Møberg og 1 cand.soc, Jacob Gade; Ida Thomasen har lovet at hjælpe med at finde to yderligere,
Jesper Hilsted slutter af for både oeconer og soc. hvorefter at EØ prisen uddeles.

7. Evalueringsudvalget
a. Forestående evaluering; afholdes onsdag d. 26. marts.
8. Eventuelt

