Referat: Oeconrådsmøde d. 30/11
Nyt fra formanskabet
Universitetsvalget
- Kampvalg.
- Rikke, Simon, Kasper og Kathrine er repræsentanter i det kommende Studienævn.
- Stemmeprocent på Økonomi: 46,51%.
- Kommende år: Opdatering af stemmeprocent på storstærm i multirum.
Månedsmøde med dekanen
- Grundet for lidt synlighed over læsepladser bliver der arbejdet på at få digitalisering af
oversigt over læsepladser.
- S er for ofte optaget. Derfor bliver det skærpet hvem og i hvilke omfang der kan booke.
Dette træder i kraft fra foråret.
- Parkeringspladserne under S bliver inddraget til medarbejder-parkering.

Studienævnet
Opdatering fra mødet d. 14.11.2017
- Indførelse af krav til en matematikkarakter på 7.0 som tæller med i kvote 2 ansøgning. Dvs.
man får flere point med i sin kvote 2 ansøgning, hvis man opfylder dette krav.
- Orientering omkring vinterstart.
- Bør mundtlige eksaminer have en varighed på 20 eller 30min?
o Såfremt der er en god begrundelse, er det okay, at det varer mere end 20min.
- Evaluering af augustkurser.
o Lille svarprocent af International Management.
o Der er endnu ikke kommet evaluering af Behavioral Economics and Finance.
- Registrering af kurser i foråret hvoraf tre bliver aflyst.
- Det fremgår på kursuskataloget, at der er deltagerbegrænsning på Programmering. Dog er
dette reelt set ikke tilfældet.
- Obligatoriske opgaver på 1. semester
o Fra 2 til 4 multiple-choice hvoraf man skal bestå 1 i hvert fag.
o På KU så man en positiv effekt på frafaldet ved at indføre ovenstående.
- Finance fag på kandidaten
o Det er muligt at sætte det op i systemet, således der er lige vilkår for cand.oecon og
cand.merc studerende. Dog fungerer det nuværende system som et signal for, at
der kan være overlap mellem fag for oecon.studerende.
o Forslag: Informationsboks ved faget.
- Studerende kan ikke få adgang til resultater fra kursusevaluering.

Dagsorden for mødet d. 05.12.2017
- Opsummering på krav til matematikkarakter ved kvote 2.
- Vinteroptag til oecon-uddannelsen.
o I år var der 20 hvoraf 13 kom med en bachelor i Økonomi.
o Skal vinteroptag muliggøres for alle eller kun retskrav studerende?

- Inden d. 1/1 skal der drøftes feedback.
o Niveauet på feedback på Økonomiuddannelsen er for lav.
- Opsummering på Scientific Methods grundet mindre gode evalueringer.
o Faget er nu ikke længere for soc-studerende.
Akademisk råd
-

-

Institutionel løsning: Søge om Academy of Excellence.
o Kritik om formatet af Den Gyldne Pegepind.
o Forslag hertil: Få flere kategorier og forskellige parametre samt kontakte de
forelæsere som har fået stemmer men dog ikke tilstrækkelige til at være blandt de
5 bedste.
Budget for de næste fire år.

BSS Uddannelsesforum
-

Tema: Kursusevalueringer herunder indikatormodel.
Evaluering af kurser
o Der skal sættes tid af på undervisningen til at evaluere.
o Der er forskellige udløbsdatoer på kurser.

Fællesrådet
-

Travlt efterår herunder afholdelse af vellykket studiemesse, kommunalvalg samt
politikkonference.

Referat: Konstituerende møde d. 30/11
Valg af formand
-

Nuværende formand Charlotte stiller Rikke op til formand. Rikke tager mod valg. Alle
tilstedeværende stemmer tillid til Rikke som kommende formand.

Valg af næstformand
-

Nuværende kasserer Rikke stiller Tanja op til næstformand. Tanja tager mod valg. Alle
tilstedeværende stemmer tillid til Tanja som kommende næstformand.

Valg af kasserer
-

Nuværende kasserer Rikke stiller Esben op til kasserer. Esben tager mod valg. Alle
tilstedeværende stemmer tillid til Esben som kommende kasserer.

Valg af øvrige medlemmer
Mandatbærer i Fællesrådet
- Alle tilstedeværende stemmer tillid til Niels som repræsentant i Fællesrådet.
- Niels er mandatbærer i Fællesrådet de første to kvartaler af år 2018. Derefter er
Oeconrådet selvsupplerende.
Øvrige medlemmer
- Louise L., Louise J. og Tor.
- Suppleanter: Rasmus og Julie.

Nedsættelse af udvalg of ansvarlige herfor
Repræsentant i Department Forum
- Kasper.
IT- og informationsansvarlig
- Tanja.
Evalueringsudvalget
- Niels, Tanja, Louise L., Julia, Kathrine og Marie.
- Marie er ansvarlig de første to kvartaler af år 2018. Herefter hjælper Simon og Rikke til.
Aktivitetsudvalget
- Simon, Olivia, Rasmus, Louise J., Esben, Tor og Sigurd.
- Ansvarlig: Simon.
Studiestartsudvalget
- Susanne, Rikke, Ida og potentielt Rasmus samt Simon.
- Ansvarlig: Rikke
Dimissionsudvalget
- Rikke, Esben og Tanja.
- Ansvarlig: Rikke.

