
Referat, Oeconrådsmødet, 
den 23. april 2014

1. Valg af dirigent og referent

Heidi er valgt som dirigent, og Ida er valgt som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde den 19.3.14

Dagsorden og referat fra sidst er godkendt. 

3. Nyt fra formandskabet

a. Kommunikation: Formandskabet er i gang med at udarbejde nogle guidelines til, hvordan vi 

promoverer vores arrangementer. De foreslår at man, to uger før et event afholdes, 

opretter en begivenhed på facebook samt fremstiller plakater. Ydermere foreslås det, at 

man op til at eventet finder sted kommer med én-to opdateringer. Vi vil desuden i 

fremtiden begynde at tage billeder til vores arrangementer, idet det bl.a. vil øge 

synligheden af Oeconrådet. Adam tilbyder at stille sit kamera til rådighed. Formandskabet 

vil uploade en færdig guideline til Dropboxen, inkl. adgangskoden til facebook. 

b. OR-mailen: Formandskabet opfordrer til at der holdes orden i mailboxen.  Sorter de 

indgående mails ved at give dem det rette ”mærkat”. 

c. Northside: Vil du være frivillig? Studenterrådet har en bar på dette års festival, og vi tilbydes 

billet til festivalen mod at arbejde 2*8 timer. Hvis man har lyst til det, skal man kontakt 

formandskabet. 

4. Politisk udvalg

a. Studienævnet: 

i) Digital eksamen: Pr. 1. maj digitaliseres eksamen på BSS med målsætningen om at alle 

eksamener er digitale i sommeren 2015. De fleste eksamener forventes digitaliseret til den 

kommende eksamenstermin, der er dog enkelte fag som udelades til sommer. Dette 

fremgår af den foreløbige eksamensplan som netop er blevet tilgængelig. Indtil systemet 

”kører” må man gerne vedlægge håndskrevne bilag, eksempelvis matematiske udregninger 

og grafer. Studienævnet arbejder på at ikke-digitalisere eksamener der kræver en række 

håndskrevne bilag, hvilket især inkluderer førsteårseksamenerne.

Wiseflow, som er det overgangssystem vi skal anvende indtil et fælles AU-system er 

udviklet, har tre koncepter: Noget som kan bruges til ugeeksamen, et koncept hvor man 

skal sidde et bestemt sted og uploade, og en tredje model hvor man kan bruge en 

teksteditor.  



Vi forventer at eksamensformen bliver opdateres i fagbeskrivelsen.  Studienævnet arbejder 

på, at planen for det kommende semester er klarlagt inden sommer. 

ii) Kandidatstudieordning i forbindelse med fremdriftsreformen: 

Det skal i fremtiden være lettere at få godkendt point taget i udlandet, til gengæld vil de 

være mere strikse med, hvilke fag vi tager herhjemme. Der er stadig tilmeldingsfrist to 

gange årligt. Tilmelder man sig ikke selv, vil man, som følge af fremdriftsreformen, 

automatisk blive tilmeldt 30 point per semester. Hvis man eksempelvis vælger at følge 20 

point et semester skal man søge dispensation for at tage de resterende ti point det 

efterfølgende semester eller på summerschool. Det rammer kun dem som indskrives på 

den nye studieordning på kandidaten. 

iii) Opdatering efter møderne den 28.3.14 og 23.4.14

Den 28.3.14: Foruden det der blev diskuteret under punkt i) og ii), blev det nævnt, at der er 

flotte ansøgningstal på kandidaten. 

Den 23.4.14: 

Man har diskuteret andelen af piger på de kommende økonomihold. Charlotte refererer til 

noget forskning vedr. tosprogethed. Det vises i denne forskning, at minimum 30% af en 

klasse skal være tosprogede, før det har en effekt på en klasse. Som følge heraf mener 

Charlotte, at man skal optage minimum 30% piger på et økonomihold. Når holdende er 

fyldt op, vil hun lade de resterende forblive ”Munkehold” uden nogle piger. Studienævnet 

er enige i, at der kan være problemer mht. drop-out som følge af de få piger, men så længe 

der optages fem  piger per hold, mener de ikke, at andelen af piger skal ændres. Vi sætter 

altså et minimumskrav i form af et antal og ikke en procentsats. Der er general opbakning 

hos de fremmødte til mødet. Vi diskuterer bl.a. fordelene ved fåtallet af piger, idet et fåtal 

medfører at pigerne også knytter bånd til de øvrige hold på årgangen. Hvis folk har 

yderligere inputs til dette, kontakt da studienævnet.      

Det nye mikrofag på Soc’en er godkendt. 

HRM summerschool fag aflyst, idet der ikke var mere end elleve tilmeldte.

Der er godkendt en række merc fag, hvilke vil blive overflyttet som 4000 fag. 

Instituttet har mistet to regnskabsfolk: Hans Frimor og Peter Ove skifter til CBS til 

henholdsvis august og januar. Formentlig kommer der et Merc Accounting (4000) fag som 

erstatning. Studienævnet tager kontakt til Allan omkring problemet, idet vi pt kun har 

mulighed for at vælge økonometrifag, som følge af at forelæserne på regnskabs- og 

finansieringsfagene forsvinder. Man er ved at diskutere, om vi kan gøre noget herfor.      



Kvalitetsrapport: Længden af en bachelor vil blive forlænget til fire år mens kandidaten vil 

forkortes til ét år. Der lægges op til, at man vil lade 1/3 gå videre fra bacheloren til 

kandidaten, vurderet på karaktergennemsnit. Det vil  primært være studerende som vil tage 

en phd der vil læse videre. De resterende vil skulle i arbejde og kan så evt. på et senere 

tidspunkt tage en kandidat, fx som et deltidsstudie. Vær opmærksom på at 1/3 er et 

gennemsnit, og den endelige andel vil variere fra studie til studie.  Vær desuden 

opmærksom på, at noget af det der foreslås i rapporten har en lack tid på eksempelvis 10 

år. 

b. Djøf

i) Djøf Studerendes Repræsentantskabsmøde torsdag den 24.4.14: 

Der lægges op til, at strukturen i Djøf studerende skal lægges om – På nuværende tidspunkt 

er det for nogle svært at få adgange til penge, mens andre får rigtig mange, det vil man bl.a. 

gerne lave om på ved at ændre strukturen. Ideen er, at pengene skal kanaliseres derhen, 

hvor der sker aktiviteter. Der lægges op til, at alle kan stille op, så man ikke behøver at stille 

op for et fagråd som fx Oeconrådet. Dette valg vil løbe sideløbende med universitetsvalget i 

efteråret. Hvordan påvirker det støtten til frontgrupperne? Der bliver sat 100.000 af til 

frontgrupperne, 100.000 til frivilligt netværk samt en stor pulje på 925.000, som alle kan 

søge til værdiskabende aktiviteter. Disse behøver ikke at være for Djøfmedlemmer - andre 

foreninger vil kunne få adgang til puljen, hvis de forsat lever op til de krav som 

repræsentantskabet fastsætter. Basispuljens størrelser varierer nu efter antal af tilmeldte 

frontgrupper. Hvis basisstøttens størrelse mindskes, så skal vi være bedre til at søge 

aktivitetspuljen. Christoffer vurderer at Oeconrådet efter denne strukturændring af 

økonomiske tilskud vil miste 2500 (ud af et tilskud tidligere på 5000). Dog er det ikke til at 

vide, om det så opvejes ved, at man nu kan søge flere penge til aktiviteter. Deadline for 

ændringsforslag var for ti dage siden, dvs. man har ikke de store muligheder for indflydelse. 

En evt. fordel ved strukturændringen vil være muligheden for flere frivillige, hvilket 

eventuelt vil kunne betyde flere initiativer i Århus. Et krav ved strukturen er, at man ikke er 

med i mere end én forening.  Der er blandt de fremmødte til mødet enighed om, at det ikke 

må blive et krav, at opstillede til Djøf Studerendes repræsentantskab ikke må være 

medlemmer eller mandatbærende i andre foreninger, da der er et stort overlap mellem folk 

der kunne have lyst til at blive aktive i Djøf og andre foreninger.  

5. Månedsmøde med dekanen

a. Opdatering efter mødet den 8.4.14



Rasmus Slot, som deltog I mødet, er ikke fremmødt til Oeconrådsmødet – Ingen opdatering. 

6. Aktivitetsudvalget

a. Oecon- og EØ aften: Veloverstået arrangement den 1. april. Der var lidt problemer med at 

finde oplægsholdere til erhvervsøkonomerne, og resultatet blev at Kenny og Hilsted holdt 

et samlet oplæg for både soc- og oeconstuderende. Det fungerede godt og er oplagt også at 

gøre i fremtiden, såfremt det vurderes at være relevant. Flere soc-studerende har 

efterfølgende givet udtryk for, at de gerne ville have hørt alle fire færdiguddannede 

Oecon’er. Der er dog, fra Oeconrådets side, enighed om, at de to arrangementer i fremtiden 

ikke skal slås sammen, så hvis folk har andre præferencer og interesser, kan de selv vælge at 

komme til de andre oplæg. Det foreslås, at der i mellem hver oplægsholder indlægges en 

pause af ca. fem minutters varighed, da det vil give de studerende mulighed for at skifte 

”spor”. Det vil desuden løse problemet, hvis den givne oplægsholder går over tid, hvilket 

især var et problem blandt erhvervsøkonomerne i år.

De fremmødte var primært studerende på de to første år, hvorfor vi godt i fremtiden kan 

gøre mere ud af at markedsføre arrangementet. Man kan evt. løbende op til arrangementet 

udgive de enkelte oplægsholderes profiler, samt fortælle om muligheden for eksempelvis at 

blive Trainee eller at følge et graduateprogram hos den givne arbejdsplads.  

b. Den Gyldne Pegepind: ØF har printet og solgt 120 billetter frem for de aftalte 100. Der 

sættes yderligere 40 billetter til salg. Hvis ikke vi kan være i R som forventet, har vi fået 

lovning på at være i S. 

Vi har pt nok hjælpere, men såfremt vi ender med at sælge alle 160 billetter, får vi brug for 

yderligere et par stykker. Kontakt formandskabet, hvis du har lyst til at hjælpe. Alle hjælpere 

mødes klokken 15.00 på fredag. Dresscoden er pænt sort/hvidt tøj. Ida Thomsen vil have 

det overordnede ansvar for hjælperne på selve aftenen. Vi opfordrer desuden alle aktive i 

Oeconrådet til at blive og hjælpe med oprydningen efter middagen. 

c. Dimission: Selve receptionen finder sted i S, middagen er flyttet til R. Vi forventer en 

deltagelse på ca. 80 mand. Hvis I vil hjælpe så kontakt enten Lotte eller Nikoline. Hjælperne 

mødes klokken 11. Medbring gerne tømmermænd. Dresscode er pænt sort/hvidt tøj. 

d. Efterårets arrangementer: Hvis folk har nogle forslag til efterårets arrangementer så kom til 

Lance. Erhvervsøkonomerne efterspurgte, under de netop overståede midtvejsevalueringer, 

et arrangement kun for erhvervsøkonomerne. Det foreslås, at man lægger op til, at de 

studerende på Erhvervsøkonomi på andet semester, efter deres sidste eksamen, 

efterfølgende mødes i botanisk have til øl og grill og evt. tager videre i byen. Louise Torp 



tager kontakt til holdrepræsentanterne. Det foreslås desuden, at man i efteråret afholder et 

arrangement som man gør for de udvekslingsstuderende med minigolf og pizza, også for 

erhvervsøkonomerne. 

e. Valgfagsarrangement: Det planlagte arrangement afholdes i stedet af Studievejledningen 

mandag den 28. klokken 14.00-16.00. De vil holde oplæg vedr. de studerendes muligheder, 

og der vil være et oplæg fra de enkelte forelæsere på de givne fag. Formandskabet i 

Oeconrådet vil gøre de studerende opmærksom på arrangementet via facebook.    

f. Samarbejde med de øvrige foreninger: Der er blevet lavet en fælles Google-kalender for alle 

foreningerne. Ved at benytte den undgår vi forhåbentligt at vores arrangementer placeres 

samtidigt. 

7. Evalueringsudvalget

a. Opdatering efter overståede evalueringer: Veloverståede evalueringer.

8. Bladet Ø

a. Ledige stillinger: Vi søger ny redaktør og ny layouter som følge af at Anders og Anne har 

sagt op. Stillingerne er slået op i Bladet Ø. Ansættelsesstart er efter sommerferien. 

9. DSS: DSS blev oprettet for et år siden med det formål at sætte fokus på linket mellem 

samfundsproblematikker og vores uddannelse. DSS har været i kontakt med tilsvarende foreninger i 

hele verden, og de vil igennem medierne forsøge at belyse deres formål i offentligheden. 

Det forventes at problemstillingen vil blive bragt i medierne indenfor nærmeste fremtid. Ønsket er 

at indføre mere pluralisme i uddannelsen. Det er deres opfattelse, at professorerne er enige heri. 

Det er vigtigt at pointere at DSS ikke ønsker foreningsmæssigt at overlappe med OR. DSS vil i 

fremtiden være repræsenteret til Oeconrådsmøderne.  

10. Eventuelt: 

a. Studenterrådet afholder på fredag klokken 16 et arrangement, hvor man vil kunne lære at 

skrive kronikker, læserbreve mm. 

b. Hvad er vores holdning til den nye uddannelse PPF? Studenterrådets rolle bliver at varetage 

de fag som de studerende skal have her på instituttet. Formandskabet har været i dialog 

med Charlotte vedr. deres adgang til Oeconrådet. Hvis de kommende studerende på PPF 

ønsker et fagråd, vil de selv skulle oprette et, de er altså ikke en del af Oeconrådet.  

c. Anders Villadsen udbyder Power som er et Merc fag, som økonomer er velkomne til at tage 

og ligeledes kan få overført. 


