
Oeconrådsmøde 16. Maj 2017 

Nyt fra formandsskabet 

Sommerfest 
 Hvem vil stå for det/hjælpe? 

o Rasmus 
o Hilde 
o Bettina 

 Hvad: 
o Aktivitet 
o Spisning 
o Hygge 

 Hvor: 
o Charlotte 
o Nadia 

 To do: 
o Tilføje Doodle på facebookgruppe 

Indstilling til årets Oecon 
Hvad: 

 Årlig tradition (præmie: 20.000 kr.) 
 30. September er der oecon konference 
 Oecon Foreningen vil gerne modtage indstilling fra os i OR 
 Det skal være en oecon, der er færdig i dette studieår: 
 Hvad vurderes ud fra: 

o Social, fagligt 
o Hvem synes vi som OR, der skal nomineres 

 
Hvem indstiller OR: 

 Xxx 

O-løb i introugen 
Hvad: 

 Blev ændret sidste år 
 Foreninger har en plads i løbet, hvor man kan forklare lidt om foreningen 
 Find på aktivitet og være der på dagen 
 Snak sammen med Studiestartsudvalget (Sigurd og Charlotte) 

 
Hvornår: 

 29. August 2017 
 2,5 time om eftermiddagen 

 
Hvem kan hjælpe? 



 Esben 
 Simon 
 Ingrid 
 Tanja 

Månedsmøde med dekanen d. 26 april 

 Studiepladser 
o Der vil komme kort og oversigt – Dekan mener der er mange pladser i nord-øst 

hjørne 
o Børnehaven er klar efter sommer 

 Campus Fuglesangs Alle er pilotprojekt 
o Digitalisering af parkeringspladser og studiepladser 

 Censor i stolene 
o Altså at man elektronisk kan finde, hvor der er pladser på campus 

 Der starter omkring 500-600 ekstra studerende på campus – studiepladser gør altså 
ikke op for det! 

 Undervisning i Universitetsparken for oeconer  
o Dekanen beslutter, at vi skal til at have mere undervisning i universitetsparken, 

mens der starter flere nye studerende her nede 
 Dekanen: mere fokus på, hvem der får lov at låne s-bygningen  den skal ikke være 

lånt ud til arrangementer hele tiden 
 De arbejder på, at lave tiderne for lokalebooking om – men det har vist sig at være 

svært 
 Introugen 

o Mindre alkohol (efter kl. 16) 
o Mere socialt 
o … ganske som det plejer  

Bladet Ø 
(!) To opsigelser inden for en uge  dermed 0 ansatte på Bladet Ø  problem 

 Møde med Charlotte Christiansen på torsdag 
 Ændret struktur i ansættelse: 

o Traditionelt: 3 ansatte 
o Nu: 4 ansatte (men færre timer) 

 Dem der var ansatte ville ændre til gammel struktur igen --> dernæst opsigelse fra én 
 Og nu har de sidste 2 sagt op 

 
Fremover 

 Vi overvejer om OR får noget ud af det 
o Der er meget arbejde i at få ansatte mv. 
o Hvis det skal fortsætte i dens nuværende form, skal man hente nogle tidligere 

layoutere og redaktører ind i forbindelse med oplæringen af de nye.  
 Argument for lukning af Bladet Ø: 

o Hvor mange studerende får deres info herfra? 
o Det er mange ressourcer at bruge på løn 
o Det har tidligere været svært at besætte stillingerne 

 Argument for at beholde Bladet Ø: 



o Skabe social ramme for studiet 
o Ærgerligt at miste det fællesskab 
o 46 år gammelt blad 

 Nye idéer: 
o At få alle foreningsbegivenheder ind på en online portal/FB-side – men det er 

svært i praksis 
o Inspiration fra KU med hjemmeside for økonomistuderende 
o Skal vi fratage os ansvaret og foreslå at Instituttet varetager det i fremtiden  
o Man overvejer at udarbejde et spørgeskema for at vurdere, hvor attraktivt det 

er at bevare det 

Politiske udvalg 

Studienævnet 
Møde den 21/4 

 Årlige statusrapporter (BA Soc., Cand.Soc., Bsc. Oecon, Cand.Oecon) 
o Frafaldet: 40,6 på soc.  Beslutning om at flytte soc. er ikke helt dum 

 Meritoverførsel fra udveksling 
o Lagt op til ensrettet procedure for BSS 

 Så vi undgår forskellige meritoverførsel i samme fag for forskellige 
studerende fra forskellige studier 

o Hvem skal beslutte, hvad der kan meritoverføres? 
o Studerende i studienævnet tvivler på, at det egentlig vil have en effekt på 

studerende fra Institut for Økonomi 
 Tilfredshedsundersøgelse 

o Videnskabelig personale var chorkeret over den store svarrate omkring 
manglende studiepladser 

 Ca. 10 A4 sider med vrede kommentarer ang. Manglende studiepladsen 
o Videnskabelig personale er overrasket over, at studerende ikke kun tager på 

udveksling eller andet på mobilitetssemestret (3. Semester kandidaten - 
valgfag) 

 Data viser, at studerende ligeså meget tager afsted på 1. Eller 2. Semester 
Møde den 23/5 

 Kurser der bliver aflyst pga. for få tilmeldinger 
o Economics of Banking 
o Organizational Economics 
o Applied Microeconomics 
o High Frequency Economics (P) 

 Kommentar:  
o Nogle fag har få tilmeldinger pga. dårlig rygte af forelæser 
o Altså er der efterspørgsel til faget men kun pga. den specifikke forelæser 
o Studienævn tager det med videre 

 Pga. pladsproblemer, herunder også forelæsningsplads, flyttes nogle forelæsninger op i 
uniparken.  Der er lagt op til at det, på Oecon, er forelæsningerne på tredje semester, 
der vil blive flyttet derop. Det foreslås fra de studerende at man IKKE har 
forelæsninger både i uniparken og CFA på samme dag, så man sparer turen frem og 



tilbage. De studier og årgange som pt ser ud til at blive berørt:  
HA jur. – 3. Semester, HA jur.– 5. Semester, BScB – 3. Semester, BAMMC – 3. Semester, 
OECON – 3. semester (med hensyntagen til samlæsninger med SOC og OPØ), ITKO, CM 
jur., CM AUD flyttes 50/50 – dvs. 1 dag på FSA og 1 dag i NØ, HD starter undervisning 
kl. 18.15 i stedet for kl.17   

Akademisk Råd 
 Man har diskuteret fremtidens forskningspolitik – Strategi om konkurrence mellem 

universiteterne – Skal man være med til at samarbejde?  
 Tidligere institutleder, Carsten Sørensen, har sagt op, hvorfor vi nu er uden 

institutleder.  
 Manglende studiepladser – Dekanen har taget det til efterretning, men som tidligere 

noteret, er der ikke en fornuftig løsning på tegnebrættet 
 Uddannelseskvalitet. Man har snakket med CUL. Der er prestige i at lave god forskning 

og mindre prestige i den gode undervisning – Forringer det undervisnings- og dermed 
uddannelseskvaliteten?  

BSS Uddannelsesforum 
Dagsorden til næstkommende møde: 

 Kreditkonverterig 
 Kvalitetssikring – Eksamen. Skal eksamensformerne ændres?  
 Lagt op til at skriftlige eksaminer i særlige tilfælde kan placeres søndag, og mundrlige i 

særlige tilfælde afholdes lørdag 
 

Departmental Forum 
Seneste møde:  

 Institutleder Carsten Sørensen er afgået som institutleder.  

Opdatering fra udvalgene 

EØ- og Oeconaften (evalueringer fra Djøf) 
Vi har fået evalueringer fra DJØF – 17 ud af 60-70 deltagende har svaret. Folk mener at det er 
et relevant arrangement, og at de vil anbefale det til andre. Generel tilfredshed.  
Det forelsås at man også næste år præsenterer hvad de færdiguddannede kandidater laver 
efter endt uddannelse – Både for Oecon- og soc.   

Den Gyldne Pegepind 
Vi endte med at få sponsoratet fra Djøf – Næste år skal sponsoratet dog diskuteres i 
forbindelse med den årlige støtte.  
Arrangementet var flyttet fra S til Aulaen, med stor succes.  
Det bliver foreslået om man næste år skal blive i aulaen fremfor at tage videre til fest. Det kan 
dog skabe nogle uoverensstemmelser med ØF.  
Det blev afholdt samme dato som bacheloraflevering for de Oeconstuderende. Holdningerne 
til det var meget blandede – Fleretallet virker dog til at være positive overfor datovalget.  



Dimission  
Veloverstået. Hilde, Nadia og Rikke er pt dimissionsansvarlige, men Hilde er ikke med på 
holdet i efteråret, hvorfor de kommer til at mangle en ekstra mand.  
 

Eventuelt 


