Dagsorden: Oeconrådsmøde d. 21. marts kl. 16:15
HUSK:

- Vi skal tage billeder til hjemmesiden!!
1. 1. Valg af dirigent og referent
2. 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 23.02.2017
3. 3. Nyt fra formandskabet:
- Bowlingtur
Torsdag den 6. april klokken 20. Formandskabet laver en begivenhed på Facebook. Evt.
kan der arrangeres fælles aftensmad inden.
- Vidensbanken
Overført til Doodle Docs format – Dermed skulle det gerne blive nemmere at rette i.
Desuden er det mere overskueligt, idet det er opdelt i mapper. Den gamle vidensbank
er pt stadig tilgængelig i Dropbox, men det er altså ikke denne version der skal
redigeres i.
- Indflytterfest d. 24. Marts
På fredag den 24. er der indflytterfest sammen med de andre foreninger, klokken 1520. Hilde og Ingrid er ansvarlige. Temaet er sommerfest. De vil dog meget gerne have
hjælp til at pynte op klokken– fra 13.30 – 14.00. Desuden efterspørges der folk til at
stå i bar – Se opslaget på den interne gruppe på Facebook og byd ind med hvornår du
kan.
- EQUIS
Der er fundet tre repræsentanter i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport
angående trivslen på BSS.
- Lokaler i R:
Registerforskning skal have base i R nær det store køkken samt ved de tilstødende
lokaler.
4. 4. Politiske udvalg
• Studienævnet
- Opdatering fra mødet d. 24.02.2017
1. Finance-gruppen: Udbud er forøget og samkøres i nogen grad med Merc-fagene.
Oversigten er tilgængelig på studieportalen. Hvis der efterspørges augustkurser
indenfor denne gruppe vil koordinator arbejde på en løsning.
2. Der er godkendt kursusbeskrivelser.
3. Der er udarbejdet kursusklynger – Undervisningen i fag i samme klynge vil blive
placeret på samme tidspunkt. Kan findes på studieportalen.
4. Omrokering af fag – ”Business Economics” flytter fra 2. til 3. Semester, ”Financial

markets” flytter fra 3. til 4. Semester, og ”Firms and markets / business strategy” flyttes
fra 4. Til 2.
5. Flere bachelorfag har fået nye navne. Se figuren nedenfor.

6. De endelige studieordninger er nu godkendte og tilgængelige på studieportalen.
7. Mht. booking af lokaler – Det er pt sådan at man kan booke fra midnat, men da dette
system er sammenkørt med skemaet, er det ikke muligt at ændre tidspunktet, idet man
således også vil have at vores undervisning i skemaet vil flyttes til midt om natten.
8. Folk med diabetes vil få fem minutters ekstra tid til eksamen pr. time efter den
første time.
9. Det har vist sig at en given andel ikke fortsætter på kandidaten Oecon –Derfor
tjekker man op på fagudbuddet i Makro.
- Dagsorden for mødet d. 23.03.2017
1. Det er blevet foreslået at man indfører en restriktion på vinteroptaget, idet man
historisk har set, at de som optages på vinteroptag klarer sig dårligt sammenlignet med
de øvrige studerende. Vi er dog ikke bekendt med, hvad der ligger i beskrivelsen ”klarer
sig dårligt”. Det spørges der ind til til næstkommende møde. Det er på den baggrund
foreslået at man ændrer optaget til kun at være åbent for retskravsansøgere –
Konsekvensen herved er dog at man udelukker Oecon-studerene som har holdt en
pause mellem deres bachelor og kandidat og ønsker vinteroptag efter denne pause.
2. Der var nogle enkelte kursusbeskrivelser som ikke blev godkendt på mødet den 24.2,
bl.a. statistikfaget med eksamen i Flowlock – Det er nu ændret til en skriftlig eksamen.
Denne skal godkendes på næstkommende møde.
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Derudover er det nye fag ”mergers and Aquisitions” sat til godkendelse– Vi skal blandt
andet snakke om vægtningen mellem den skriftlige take-home-eksamen samt en
mundtlig eksamen. Input fra de deltagende til mødet: Vær opmærksom på at det er
første gang de bachelor-studerende vil skulle skrive en større skriftlig opgave på
universitetet. Bør man overveje at åbne op for en anden gruppestørrelse? Pt er der
angivet en gruppestørrelse på tre mand. Desuden skal man overveje om man selv
danner grupper eller forelæseren danner dem.
”Organizational behavior” ændres til længere eksamen og med ny forelæser, og er ej
heller ikke godkendt endnu. Til sidst er International Economics på dagsordenen –
ingen nævneværdige kommentarer.
3. Det er foreslået at man giver 10 procent ekstra tid til folk med dysleksi i forbindelse
med økonometri-eksaminer. Til det kommende møde spørges der indtil om det er
gældende for alle økonomtri-eksaminer eller kun en specifik eksamen. En eksamen i
qql er eksempelvis meget teksttung sammenholdt med eksamen i statistik. Desuden vil
der blive spurgt ind til hvorfor det lige er 10% der er foreslået. Er det en lægefaglig
vurdering der danner rammen om dette forslag? Der er dog som udgangspunkt
opbakning til at ordblinde tildeles ekstra tid.
4. Det foreslås at man ændrer i reglerne for bachelorafleveringer, således at der sker
en ensretning af proceduren for aflevering af bachelor og speciale.
5. Bør Studieteknikdagen som pt ligger på første semester afholdes på flere semestre?
Der er ikke opbakning til det blandt de deltagende til mødet.
Akademisk Råd
Der har ikke været møde siden sidst.
BSS Uddannelsesforum
Der er endnu ikke uploadet en dagsorden.
Fællesrådet
- Opdatering fra mødet. 23.02.2017
Der har været valg til forretningsudvalget – Niels er valgt ind, ligesom Emil er blevet
formand for SR.
DSF (danske studerendes fællesråd – paraplyorganisation for alle fællesråd), afholder
politikkonference den 21-23 april på RUC. Niels deltager. Hvis man ønsker at deltage så
skal man kontakte Niels.
På mandag er der evalueringsmøde på valget sidste år, idet det ikke forløb helt som
forventet. Man kan kontakte Niels hvis man hjalp til i forbindelse med valget sidste år
eller påtænker at være valgansvarlig i år, og gerne vil deltage i evalueringsmødet.
Bliv frivillig til Northside. Se mere på den interne Facebook-gruppe.

5. 5. Opdatering fra udvalgene
• Aktivitetsudvalget
- EØ- og Oeconaften
De er ved at få oplægsholderne på plads. De vil gerne have hjælp til klargøring mm. Det
har ikke været muligt at være i R, så de prøver at få booket lokalerne øverst i S til
oplæg samt øvre multirum til networking.
De ansvarlige spørger om der er stemning for to eller tre oplægsholdere? Fordel ved to
er at de kan gå mere i dybden, fordelen ved tre er at man kommer mere rundt, især
indenfor Oecon-uddannelsen, som inkluderer flere retninger . Mest opbakning til tre.
Det opfordres i øvrigt til at man ikke udelukkende vælger de ”perfekte profiler”, med
de som ”har prøvet og kan alt”.
- Den Gyldne Pegepind
Der har været problemer angående lokaler, idet Health holder sommerfest på campus.
Vi har dog fået lovning på aulaen. De har et godt samarbejde med ØF. De er pt. ved at
søge sponsorater, idet vores tidligere samarbejdspartner har stoppet samarbejdet.
Sæt kryds i kalenderen den 5. maj – samme dag som bacheloraflevering for de Oeconstuderende. De efterspørges hjælpere. Arrangementet er forlænget med én time, til
klokken 21 fremfor 20, som de tidligere år. Sidste år var deltagerantallet i alt 150 inkl.
hjælpere, og målsætningen er i år at være ca. 200.
Hvordan får man forelæserne med? Tidligere er de blot inviteret pr. mail, og i år vil
man sætte plakater op. Evt. kan man overveje at invitere at lave en printet invitation.
•

Evalueringsudvalget
Det gik godt – Ingen nævneværdige kommentarer. Der er endnu engang positiv
respons fra forelæserne, som værdsætter indsatsen. De har indsamlet mailadresser på
de deltagende studerende fra 2. Semester – Hermed kan vi sende dem informationer
mm.

•

Dimission
Der har været møde med BSS karriere, idet de gerne vil overtage tilmeldingerne og
dermed gøre det elektronisk og mere professionelt.
Fra efteråret vil man muligvis begynde kun at afholde dimission én gang årligt, idet der
nu er indført faste afleveringsfrister. Man overvejer at afholde det ultimo september,
efter de to første afleveringsfrister. Vi har tidligere fået en intern i Oeconrådet til at
tage billeder, og der arbejdes nu på en mere permanent løsning.

6. 6. Eventuelt

