Referat, Oeconrådsmøde onsdag den 20. august 2014
1. Valg af dirigent og referat.
 Nina er dirigent og Mette Mathiasen er referat.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
 Referatet fra sidst er godkendt.
3. Nyt fra Formandskabet
a. Efterårets Oeconrådsmøder: Der vil blive oprettet en Doodle med mødetider.
Denne vil blive lagt ud på den interne Facebook-gruppe.
 Alle bedes svares hurtigst muligt, skemaerne er allerede lagt op.
b. Hjælpere til Oecon-konferencen: Oeconforeningen mangler hjælpere til Oeconkonferencen den 27. September 2014 (tidsrum ca. 8-18.00).
 Adam H. og Martin D. har meldt sig. Nina siger det videre til Jesper Hilsted.
c. Rusugen, tirsdag d. 26. kl. 14-16
 Oeconrådet har sagt ja til at deltage i O-løbet, som afholdes tirsdag d. 26.
august i tidsrummet 14-16. Marie og Lance vil deltage OR.
4. Nyt fra Studienævnet
a. Overførsel fra 2011 – 2014 ordninger, herunder fag der er udskiftet fra 2*5 ECTS til
1 * 10 ECTS.
 Problemet er at der er en gruppe af studerende som kommer i klemme
grundet denne nye ordning, hvis de mangler 1 eller 2 fag, Foreslået
løsninger:
 Løsning 1: studenten skal tage det nye 10 ECTS fag og dermed glemmes de
gamle eksamensforsøg på de to 5 ECTS fag.
 Løsning 2: studenten skal have overført alle prøveforsøg på de to 5 ECTS
fag og så tage dem de mangler, i særlige eksamener tilrettelagt i de gamle
5 ECTS fag
 Til overvejelse er, om alle studenter skal følge samme løsning eller må de
selv bestemme.
 Der pointeres at tidligere ved studieordningsændringer ”at det skal
komme de studerende til gode” Dvs. at de studerende skal have mulighed
for at blive informeret om de to muligheder gl./ny og derfra selv kan
vælge hvilke ordning de ønsker. I forhold til tidligere ændringer, er det i
dette tilfælde kun eksamen som ændres ikke faget. Hvilket gør det
anderledes.
 Dette tages op til studienævnsmødet i morgen, torsdag d. 21.
b. Wiseflow og efterårseksaminer.
 Det besluttes, på samme måde som ved forårseksaminer, hvilken
eksaminer der skal gøres elektronisk til efterårssemesteret.



Til efterårseksaminer vil det ikke være en mulighed at afleveret
håndskrevet bilag ved wiseflow eksaminer.
c. Faget ”Micro 1”.
 Faget er oprettet, da det er et forudsætningsfag.
 Fra det spørgeskema der er udsendt ses det at, faget er fravalgt grundet
andre mere relevante kurser. At faget er fundet uinteressant.
 Overvejelser i fht. en løsning på problemet med for få tilmeldte: At sætte
videnskab + 5 points valgfag til 5 semester. At skalerer bacheloren ned
til 15 point igen. At ”problemet løser sig selv.”
 Det vil måske også se bedre ud, at soc. og oecon´s bachelor opgave har
samme point  signalværdi.
 Problematik ved ovenstående: at der står i studieordningen at BA
opgaven skal fylde 20 ECTS point, ved at skalerer det ned til 15 ECTS vil
det først have effekt om laaang tid.  ved en ny studieordning.
d. Generel information. + Emner på dagsordenen i løbet af efteråret.
 Der er foretaget få, mindre væsentlige, ændringer i nogle fag.
 Der udbydes et nyt forårs fag – vigtigt med koordinering mellem
forudsætningsfagene for at der ikke er overlap.
 Mikroøkonometri; problem med overlap af tidligere fag  der er ændret
i kursusbeskrivelsen. Nye forelæser; Anne Nandrup og Maria Humlum.
 Ny forelæser i QQL, 4 semester. Jacob Guldbæk sammen med Malene.
e. Udskiftning i Studienævnet.
 Mathias Høyer er udtrådt pga. udveksling. Heidi T arbejder på
muligheden for at fungere som suppleant. (problemer i fht. at Heidi
starter PhD per. 1 september.)
 Lance afleverer speciale i oktober, Jonas Carlsen tager derefter hans
plads i studienævnet.
 Hvis Heidi ikke må side i studienævnet pga. hendes ansættelse ved
instituttet, løsning: Jonas tager over for Mathias og Martin T. vil da
kunne indtræde som observatør efter Lance har afleveret speciale.
5. Nyt fra Aktivitetsudvalget
a. Tour de forening: Arrangementet afholdes fredag den 3. Oktober fra 15.00-20.00
efterfulgt af en ØF-fest. Planlægningen er i gang. Overordnet tema skal fastlægge.
- Overordnet tema: Verden rundt.
- OR´s land: Afrika (Safari)
- Konkurrence: Evt. Skydeskive med et dyr, konkurrence hvor man vinder shots.
- Mee information følger på facebook. HUSK at sætte dagen af.
6. Eventuelt.
- Til evaluering med 1 og 2. års studerende da også tage brugen af wiseflow op.

-

Møde med Allan i fht. det som Brian var ude med i sidste uge. Hvilken indflydelse det
får for os.  Heidi vil kunne uddybe.
At folk er stoppet på studiet, hvorfor nogle af udvalgene er lidt tynde. Tages op til
næste møde.
Formandsskabet vil gerne ud til 3. og 5. semester for at gøre opmærksom på hvad OR
egentlig laver.

