Referat: Oeconrådsmøde 12. september 2017
ABC
• Soc-uddannelsen fra Oecon til HA
o Soc-uddannelsen er under Institut for Økonomi indtil 1. januar 2018 og derefter
overtager Management.
o Til AU valget i midten af november vil ABC gerne have to soc-studerende.
Derudover er der ikke begrænsninger i forhold til antallet af soc-studerende i ABC.
• Evaluering:
o ABC tager sig af evaluering for første semester soc-studerende. Denne evaluering
omhandler både det faglige og sociale miljø og kommer til at foregå i starten af det
nye år.
• Nye medlemmer
o ABC har studienævnsmøde den 22. Til arrangementet for soc-studerende den 27.
november fortæller Tor om ABC og studienævnet.
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Bladet Ø:
o Eventuelt kontakte Lotte eller Mikkel med hensyn til oplæring.
o Forslag: Freelance koncept.
o Formandskabet holder møde med Thomas, Bo og Niels angående retningslinjer for
Bladet Ø den 27. september.
Den Gyldne Pegepind
o Vi er allerede nu i gang med at søge om sponsorat til præmien. Vi afventer svar fra
Nationalbanken.
o Vi mangler hjælpere til at arrangere DGP!
o Næste step er at få afklaret med ØF angående fest efter afholdelse af DGP samt
sikret at DGP bliver afholdt samme dag som bacheloraflevering.
Ny studieleder og ny institutleder
o Bo Sandemann Rasmussen er den nye studieleder og Niels Haldrup er den nye
institutleder.
o Charlotte Christiansen går dermed af som studieleder.
Julefrokost
o Ultimo november.
Hyggeaften
o Forslag: Escape room, skydning, lasertack mm. Kom endelig gerne med flere
forslag!

Akademisk råd
• Ikke til stede
BSS uddannelsesforum
•

Ikke noget referat fra sidste møde

Studienævnet
Opdatering fra mødet d. 28.08.2017
• Den nye formand er Alexander Koch og den nye meritudvalgsformand er Charlotte
Christiansen.
• Merit
o Stadig utilfredsred blandt studerende over processen med merit.
o Nu er der ansat en fastansat i stedet for en studentermedhjælper til at tjekke
meritansøgningen første gang. Dette kan potentielt set fremskynde processen.
• Scientific Methods
o Ikke nogle forelæsninger eller holdtimer omkring bacheloraflevering.
o Svend kommer nu til at afholde holdtimerne, dvs. ingen ansættelse af studerende
som instruktorer til dette fag.
• Den nye financestruktur
o Der er adskillige fag hvor 4-7 oeconer er tilmeldt.
o Undersøgelse af om samme princip er en mulighed indenfor business og
accounting.
• Applied Public Policy
o 15 personer har skrevet under på en klage.
o Faget er meget praktisk orienteret dog med for korte deadlines.
Dagsorden for mødet d. 13.09.2017
• Identificering af praksisorienterede eksaminer:
o Mere fokus på at de eksaminer vi afholder er praksisnære.
o Applied Public Policy er et eksempel på konsulentorienteret arbejde.
• Årlig status:
o Efterspørger data på om der er sammenhæng mellem karakterer i matematik fra
gymnasiet mm. og første års frafald.
o I 2020 kan man ikke komme ind via kvote 1 på Aarhus BSS, hvis man ikke har et
karaktergennemsnit på minimim 7.0. Derfor vil der højst sandsynligvis komme flere
kvote 2 ansøgninger.
o Stadig utilfredshed med mangel på studiepladser. Bemærk dog at der er kommet
studiepladser på H-gangen.
• Engelsktalende kurser vs. dansktalende kurser
o Der er åbnet op for en debat om, hvorvidt BSS skal udbyde flere engelsktalende
kurser i stedet for dansktalende kurser. Formålet med dette er at tiltrække
internationale studerende.
• Kursusklynger

Aktivitetsudvalget
• Forskerrunde
o Skal afholdes inden valg af bacheloremne dvs. i november.
•

o 3 forskere som fortæller om, hvad de beskæftiger sig med i hverdagen.
o Vi mangler hjælpere til at arrangere forskerrunde!
Tour de Forening

o Afholdes den 06. oktober.
o Vi mangler hjælpere til at arrangere Tour de Forening!

