Referat: Oeconrådsmøde - tirsdag den
21.06.2016
1. Valg af dirigent og referent
Louise og Tor
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 09.05.2016
Godkendt uden anmærkninger
3. Nyt fra formandskabet
a. Indstilling til Oeconprisen 2016
b. EØ prisen 2016
Der er fundet sponsor, men vi mangler stadig et arrangement, hvor prisen
kan uddeles.
Folk må gerne tænke over et egnet arrangement, samt hvem der kunne
indstilles til prisen.
c.

Ændringer for biblioteket på Fuglesangs Alle
Noget af personalet på biblioteket kommer til at skifte kontorer, således at
de ikke længere kommer til at ”bo” på Fuglesangs Allé men i uniparken.
Dette vil medfører at de kommer til at tilbringe færre timer på vores
bibliotek – hvor meget kommer det til at få indflydelse på os?
Særligt ekspertiseviden om datastream, vil vi helst undgå at miste.

d. Google form med eksamensklager?
Igen har der manglet studienumre på eksamenslisterne. Denne gang i
forbindelse med Scientific Method.
Vi opretter en igen for denne eksamensperiode.
e. Markedsføring for OR – Story-telling?
Punktet rykkes delvist til næste møde. Den umiddelbare reaktion var, at
det potentielt kunne blive et godt initiativ.
4. Politiske udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 12.05.2016
Førsteårsprøven bliver at 30 vilkårlige point skal bestås.
Man tilmeldes sit 1. specialeforsøg ved starten på sit 4. semester på
kandidaten. Mangler man stadig nogle fag, kan man blanke både det første

og andet forsøg, men så skal man bestå på sit tredje forsøg. Man skal kunne
afslutte sin kandidat inden for nomeret tid + et halvt år.
ii. Dagsorden for mødet d. 23.06.2016
Retningslinjer for hvordan variationen skal være i eksamensopgaver. Dette
bliver for at undgå problemerne med genbrug af eksamensopgaver.
b. Fakultetsstudienævn:
i. Opdatering fra mødet d. 11.05.2016
Opstartsprøve bliver mest af form efter spørgeskema, hvor det praktisk set
ikke er muligt at dumpe. Det handler bare om at der besvares, så man viser
at man stadig er aktiv.
Nye kommunikationstiltag fra instituttet, der kommer til at foregå over
facebook.
ii. Opdatering fra mødet d. 20.06.2016
Der kommer en studiemiljøundersøgelse til efteråret – husk at besvare
den, når den kommer!
c.

Akademisk råd
i. Opdatering fra mødet d. 20.06.2016

d. Studenterrådet
i. Sommerfest
ii. Hyttetur
30. september – 2. oktober
Forslag til aktiviteter:
-

Oplæg fra de forskellige fagråd, om hvilke arrangementer de afholder

-

Hvordan kommunikerer man bedst til de studerende, der ikke er en del af
fagrådet

e. Departmental forum
CREATES kommer formentlig til at flytte over i R foråret 2017.
MGMT flytter ned på Fuglesangs Allé og kommer med al sandsynlighed til
at besætte CREATES nuværende lokaler.
Hvor mange omflytninger der kommer til at ske, er endnu uvist, men der
kommer med garanti til at ske noget til foråret 17
f.

Djøf
i. Ændring af økonomiuddannelsen?

5. Aktivitetsudvalget

Efterårets arrangementer:
6. Eventuelt
Kunne der laves en liste med ting, det kunne være godt at snakke med Carsten Sørensen
om?
-

Hvorfor skal konverterbar flyttes?

