Referat d. 19/9 2016
Nyt fra formandsskabet:
-

-

-

-

-

Flytning af foreninger:
o Alle foreninger kommer til at ligge ovre i R
o Årsag: institut for virksomhedsledelse skal flytte ned på fuglesangs alle
§ De bliver placeret i M (2., 3. og 4. sal) + H-gangen
§ Undervisningslokaler der går tabt i M, vil formentlig blive genetableret i nogle af de
nuværende bibliotekslokaler
§ Flytningen kommer til at ske inden næste sommeropstart
o Holdundervisningslokaler:
§ Mulighed for at et undervisningslokale opdeles i fire. På den måde vil et lokale
rumme studiepladser til fire forskellige grupper samtidig.
• Administrativt er det noget bøvl, så der er ikke umiddelbart velvilje til det.
• Kan man lade nogle lokaler være u-bookelige? Derved vil det blive først til
mølle.
• Eventuelt kunne der placeres flere tavler i hvert lokale. På den måde vil
flere have adgang til tavlerne.
• Det kan formentlig ikke lade sig gøre at booke et lokale til 4 grupper
Nye redaktører på Bladet Ø
o Rune (3. semester oecon)
o Alice (3. semester mmc)
Møde med Svend H:
o Undervisning i faget ’Scientific Method’
o Kritik af at han kun anvendte egne noter som pensum
§ Det blev delvist taget til efterretning
§ Formentligt vil starten af kurset indeholder en mere standard gennemgang af nogle
klassiske videnskabsteorier.
Møde med Carsten Sørensen:
o Gennemgang af ovenstående flytning
o Diskussion om nye kandidatordninger følger under punktet ’studienævn’
Nye medlemmer:
o Formandsskabet ser meget gerne, at der kommer flere aktive fra 3. semester
Studenterrådet holder hyttetur:
o Alle fra fagrådene er velkomne
o Tema: kommunikation til studerende der ikke sidder i fagråd
o 30/9-2/10
§ Mulighed for at man kun deltager en af dagene

Politiske udvalg:
-

Uddannelsesforum:
o Det tidligere fakultetsstudienævn
o Alle studienævn fra Aarhus BSS er repræsenteret

o

o

o

o

Debat: nye retningslinjer omkring lægeerklæringer
§ Efter fremdriftsreformen er det blevet nødvendigt at der skal strammes op omkring
retningslinjerne for lægeerklæringer
§ Forhåbentligt kan man kommunikere disse retningslinjer ordentligt ud til lægerne
§ Samtidig undersøges det hvordan mulighederne er for at få tilknyttet en læge fast
til universitetet
Studiemiljøundersøgelser:
§ Svarprocent på 40
§ Rapporterne kan sammenkobles med de data der ligger i Stads, således at man
f.eks. kan se om de der er mest utilfredse, også er dem der klarer det dårligst –
eller om det kun er dem der besvarer spørgeskemaerne.
Fremdriftsreform:
§ Ændring ift. udmelding om maksimale studietider
• Skal man til eksamen på sit 5. kandidat semester, er man garanteret 2
eksamensforsøg (ordinær og reeksamen).
• Har man ret til vejledning på 2. og 3. forsøg? På institut for økonomi, bliver
man tildelt et fast antal timer, kan de dermed sagtens fordeles over alle
eksamensforsøg.
• Generelt vil man forsøge at øge incitamenterne til senest at aflevere
speciale i sit 2. forsøg.
E-boks til dispensationssager:
§ For at øge sikkerheden

Studienævnet opdatering:
-

-

-

Fagbeskrivelser:
o Scientific method blev der taget hånd om
o Resten så ganske fornuftigt ud
Uddannelsesrapporter:
o Stort frafald på Soc. – vurderet til at ligge i den kritiske zone
o For både oecon og soc, viste rapporterne at de studerende var utilfredse med de fysiske
rammer omkring studiemiljøet.
o Nye optagelsestal:
§ 81 på Soc (sagt ja)
§ 167 på oecon (sagt ja)
• Årsagen til det lille fald er, at man har indført gennemsnit
Sommerkurser:
o Mangel på sommerkurser inden for national økonomi
o Kernefag eller højniveaufag må der meget gerne komme flere af
o Sommerkursusfag mellem bachelor og kandidat
o Vil folk tage forhåndsgodkendte merc-fag?
§ Soc vil umiddelbart godt kunne drage fordel af forhåndsgodkendte merc-fag
o Problem at man ikke kan tage sommerkurser, hvis man også vil på udveksling
o Eventuelt kunne man oprette nogle sommerkurser, der var lidt mere niche-præget (f.eks.
behavioural economics)

Studienævn dagsorden:

-

Studieordningerne:
o Oecon-kandidat:
§ Nye linjer, andre linjer eller skal hele det nuværende setup laves om?
§ Carsten Sørensen ønsker at linjebetegnelser bliver noget man opnår. Det vil sige at
der udbydes fag inden for bestemte linjer, og at disse fag formentligt vil være
garanti for at blive oprettet.
På denne måde vil den studerende hen ad vejen kunne vælge fag til at opnå en
bestemt linjebetegnelse. Med andre ord vil man ikke vælge sig ind på en linje fra
start, men i stedet kunne vælge ”frit” på alle semestre.
Der vil dog stadig være krav om højniveau-fag. Dette skyldes at man ønsker at der
kommer progression i kandidatuddannelsen.
§ Fra aftagerpanelets side er der ytret ønske om linjebetegnelser
o BA.Soc:
§ Der arbejdes lige nu på et udspil, der ser på mulighederne for at lægge BA.Soc opad
HA-uddannelserne i stedet for økonomi, hvor den hører til på nuværende
tidspunkt. Beslutningen er ikke truffet endnu, men meget peger på at det bliver i
den retning, at Soc for fremtiden vil være at finde. Dette har både fordele og
ulemper, men årsagen er den, at frafaldet fortsat har været alt for højt, forskellige
tiltag til trods.

Akademiskråd:
-

-

Institut for erhvervskommunikation og institut for virksomhedsledelse skal slås sammen
o Alle de forskellige sprog vil blive lagt ind under Arts
o 150 flere studerende skal ned på fuglesangs alle
Nye retningslinjer for ansættelse af forskere
o Vi vil gerne have at undervisningskompetencer indgår i vurderingen!
Campus 2.0:
o Uni overtager universitetshospitalet i 2020
o Workshop om hvad der skal ske med området

Fællesrådet:
-

Indeholder repræsentanter fra alle universitetets fagråd
Debatterer hvilke emner vi som studerende vil have på dagsordenen, og, om muligt, danne en
fælles front

Departmental forum:
-

Ikke noget nævneværdigt – mødet lå inden sommerferien
Dagsorden:
o Flyttecirkus – opdatering
o Flere kvinder i forskningen
o Debat omkring oecon/soc studieordninger

Djøf:
-

Fælles weekend i Esbjerg
o Alle er inviteret, hvis man er aktivt medlem, eller har benyttet aktivitetspuljen
o 14-16. oktober

-

Djøf er imod SU nedskæringerne
OR: vi kunne godt tænke os at snakke med Djøf om alle de her omrokeringer. Vi vil sgu ikke blive
glemt/klemt!

Studiestartsudvalg:
-

I år har der ikke været de sædvanlige foreningsoplæg
I stedet vil der komme en ”mød-foreningerne-aften”

Aktivitetsudvalg:
-

-

TDF (tour de forening)
o Hver forening skal skildre et erhverv
o I år kommer Djøf!!!
o Hvad skal OR være: sygeplejersker?
o Arrangementet løber af stablen d. 7. oktober
Forskerrunde:
o Sidste uge i november
o Alle skal gå ind og stemme på hvem de gerne vil høre

