Referat: Oeconrådsmøde d. 14.11.2016
AD 1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Charlotte
Referent: Louise
AD 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 10.10.2016
Dagsorden: OK, dog lille ændring: vi tager AR før SN, da Emil skal gå tidligt
Referat: OK
AD 3. Nyt fra formandsskabet:
§

§

§

§

Universitetsvalget d. 21.-24. november
Der er valg til 3 ting:
- Studienævnet: det mest lokale organ som står for studieordninger, fag, evalueringer mv.
Nicklas, Tor, Rasmus, Rikke og Ida blev valgt til Oeconlisten, og er (allerede) valgt ind i
SN, da der er fredsvalg
- Akademisk Råd: Rådgivende organ for dekanen. Simon blev valgt på opstillingsmødet, og
stiller derfor op.
- AU’s bestyrelse: Marie, Emil, Louise, Charlotte og Nanna blev valgt som
støttelistekandidater på opstillingsmødet. Vi støtter op omkring Lieve og Sune.
Valgbod mandag-torsdag, hvor vi deler kaffe ud, fortæller om valget og de forskellige råd og
opfordrer folk til at stemme! Opslaget, hvor man melder sig på valgbodsvagter, ligger på den
interne gruppe – vi mangler stadig at udfylde et par vagter.
Julefrokost for OR
Julefrokost i Oeconrådet fredag d. 16/12, som kommer til at foregå i mødelokalet. Deadline
for tilmelding er den 5/12. Det bliver for fedt!
Bladet Ø
Vi søger ny layouter til Bladet Ø, da nuværende layouter skal på udveksling. Der er tale om
20-25 timer pr. blad, som udkommer 4 gange pr. semester. Stillingen kan derfor også sagtens
varetages selvom man har et andet job.
OR flytter primo marts
Alle foreninger flytter over i R - der er både gode (fx bedre fredagsbar til ØF) og dårlige (fx
langt fra de studerende) konsekvenser ved dette. Vi krydser fingre for det bliver godt.
Andet:
- Konstituerende møde den. 8/12 kl. 16:15-18:00. Spørg formandsskabet eller tovholderne,
hvis du har spørgsmål om de enkelte udvalg.
- Der blev tidligere diskuteret vægtningen af undervisning vs. forskning ved ansættelse.
Dette blev taget videre på SN-mødet, hvor meldingen var, at der bliver og fortsat vil blive
lagt vægt på undervisningskompetencer ved ansættelser.
- Tor vandt EØ-prisen: Et velfortjent tillykke til ham!

AD 4. Politiske udvalg:
§

Studienævnet
- Opdatering fra mødet d. 12.10.2016
o Ny linjebetegnelse på Økonomi: Public Policy. Bacheloren ligger under
statskundskab, men kandidaten kommer til at ligge under vores studienævn
selvom den består af en række økonomifag (Economics of the welfare state,
Microeconometrics, Economics of competition and regulation, Applied public
policy) og en række statskundskab (min. 20 ETCS). Der har dog været problemer
med hvilke fag, de studerende kan få på statskundskab, hvorfor første forslag fra
Lars Skipper ikke blev godkendt.
o 3. forsøg i statistik: 3 tog i mod tilbuddet, hvoraf 2 bestod.
- Dagsorden for mødet d. 17.11.2016
o Ny fagbeskrivelse/struktur for Business Economics: Afvikles som på det
tilsvarende HA fag dvs. under koordinering af en intern underviser, men med
ekstern underviser. Fagbeskrivelsen ligner noget taget fra et HA fag – vi kan
eventuelt lige tage fat i HA, og se hvordan det fungerer der.
o Fagbeskrivelsen for det nye sommerkursus: 5xxx Behavioral Economics and
Finance. Ser ud til, at det skal erstatte 4xxx Behavioral Economics, hvilket vi ikke
er tilfredse med! Desuden ser det ud til at have en ret stor arbejdsbyrde.
o En række fag kommer til at udgå som følge af, at soc rykker over på HA, men en
række oecon fag, herunder Business Data collection, Innovation, Project
Management, Organizational Behaviour udgår også, hvilket vi synes er meget
problematisk. Vi tager det med til SN – kan man tage en prøveperiode og se om
der er nok oeconer, der tager disse fag?
o Nye studieordninger for soc, der træder i kraft fra sommeren 2017. Der blev holdt
et informationsmøde i uge 44, hvor ca. 20 studerende dukkede op.
o Forslag til nye studieordninger for oecon: der arbejdes på en række forslag, men
intet er vedtaget endnu. Der er generelt stor uenighed om linjebetegnelser og
fagudbud på studiet.
o Evaluering på brush-up kursus: generelt gode evalueringer
o Studietidsmodellen for maksimale studietider er kommet for BA.soc, BA.oecon,
cand.soc og cand.oecon. Men graferne er umiddelbart lidt svære at gennemskue,
vi må se hvad de siger på SN-mødet J

§

Akademisk Råd
- Opdatering fra mødet d. 31.10.2016
o Kvalitetsindikatorer fra uddannelsesrapporterne: der har været diskussion om
disse indikatorer især stud/vip ratio – der er blevet lagt vægt på at dette mål på
ingen måde må bruges til at vurdere størrelsen på bevillinger (da dette kan
betyde nedskæring i bevillinger til de studier, der har forholdsvis mange vip’ere
ift. studerende bl.a. økonomi).
o Studiemiljøundersøgelsen: spørgsmål om fx stress, trives du fagligt på studiet, skal
lægges ind i kursusevalueringerne, da disse kommer oftere end

o

studiemiljøundersøgelsen. Det diskuteres hvorvidt dette er hensigtsmæssigt. Kan
man lave en lokal studiemiljøundersøgelse (kun for Institut for Økonomi eller for
BSS)?
Digitaliseringsstrategi: ny strategi omhandlende hvordan undervisningen
understøttes bedst muligt. Tages der hensyn til, at det ikke er lige
hensigtsmæssigt med digitalisering for de forskellige studier? Samt, hvor meget
koster den nye strategi.

AD 5. Opdatering fra Oeconrådets udvalg
§

§

§

Dimission d. 12.11.2016
Tak til alle, der hjalp -> det gik bare super godt! Vi brugte SL i stedet for studenterhusfonden
til både mad og velkomstdrink, hvilket var en super god oplevelse og noget nemmere end
tidligere. Det pointeres dog, at man skal være meget klar i sine aftaler med SL om hvor, hvad
og hvornår.
Aktivitetsudvalget
- Forskerrunde
o M2 den 1/11 kl. 16.30. Der søges hjælpere til arrangementet (der kommer et
opslag op på den interne gruppe). Gruppen bag forskerrunden har gjort et
stærkt stykke arbejde og 5 stærke forskere kommer: Michael Svarer, Malene
Kallestrup Lamb, Kenneth Lykke Sørensen, Thomas Quistgaard og Kike.
Desuden vil vi gerne opfordre alle til at komme, det er en rigtig god mulighed
til at få lidt inspiration til emner til fremtidige opgaver. OBS: Det pointeres, at
bachelorstuderende skal vælge bacheloremne den dag, så måske det skal ligge
lidt før i fremtiden.
o Evaluering på TDF: det gik godt. Eneste ting, Djøf fik en papkasse med deres
logo. Er det virkelig nødvendigt eller kan vi finde noget andet til deres
markedsføring?
Studiestartsudvalget
Der blev afholdt et nyt arrangement, hvor Oeconrådet, sammen med KØN og Financelab,
gjorde lidt reklame for foreningerne, da ”taletiden” i rusugen er fjernet, da de studerende får
overload af info i den uge i forvejen. Der var omkring 40 deltagere fra første semester og
evalueringerne fra Djøf viste, at især oplægget fra en ældre studerende havde været super
godt! Men husk at være ude i god tid!

AD 6. Eventuelt

