Referat d. 06.11.2018
Nyt fra formandsskabet
• Besøg af Line ift. universitets-valget
o Valgkampsgrundlag 2018: uddannelseskvalitet der giver mening
o Valgkampen skal kæmpes i fælles flok.
o Fællesspisning og valgfest, hver aften gives der aftensmad, hvis man har stået i
valgbod (studenterrådet) + fest fredag aften.
o KS kan tage stemmer fra frit forum, indtil de har flere stemmer end os (de er gået i
valgforbund).
▪ Kan betyde at vi mister en plads i bestyrelsen + miste plads for BBSstuderende.
• Univalg
o ABC + CC vil gerne repræsenteres, står i valgbod fra mandag til torsdag fra 10-14.
▪ Der er kaffe og småkager
▪ Æbleskiver om tirsdagen
▪ Valgboden bliver formegentlig til at være i S.
o Muligvis ud på forelæsningerne.
▪ Kasper skal ud på forskellige forelæsninger og vil gerne nævne det.
▪ Opslag på det forskellige facebook-sider for de forskellige overgange.
• Statusændring
o Skriver DJØF i bestyrelsen ud af statutten.
o Ikke nok fra bestyrelsen, så vi kan ikke stemme denne gang.
• Julefrokost
o SU 1. dec.
o Tryk deltag.
o 14. december
• BSS-books repræsentant
o Næste møde 19/12 klokken 08.00.
o 4 gange årligt
o Bestyrelsesmøde på 1 time, hvor man er igennem problemstillinger eller
udfordringer, som er + budget.
o Nikolas tager den.
Politiske udvalg
• Opdatering fra sidst
o Delikationsskrivelsen
▪ PØ har 3 dags eksamen på 3. semester, hvor man skal sikre de ordblide.
• Statskundskaberne har mulighed for ekstra tid, men det har PØ ikke,
hvis man er ordblind
▪ Gerne samme mulighed for at skifte fag indenfor to første uger
o Kvote 2. kriterier
▪ Ensartet kvote 2 kriterie
▪ Modstrider hvad lige er vedtaget om vægtet gennemsnit på matematik
▪ Gerne blive ved det vægtede gennemsnit
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▪ Gerne det samme på PØ, hvis ikke muligt, så en multible-choice test
Næste møde
o Procedure for pensumlister
o Revision af studieordninger
▪ Bachelor af økonomi
• Valgfag skal være udbud af studienævnet
• Sikre at bachelor fag har et vist niveau og gerne bliver taget på AU.
• Kan ikke nemt finde fag i udlandet med højt nok niveau ift. bachelor.
o Opsplitning af retskrav
▪ PØ har retskrav på Oecon
• Nogle vil gerne læse den på statskundskab i stedet.
• Aalborg og Odense kommer ind før, da de har flere af de fag, som
man gerne skal have på stadskundskab og højere snit end PØ.
• PØ kan skifte deres retskrav, ved at skrive bachelor og vælge nogle
specifikke fag
o Kandidat på Oecon
▪ Topics
• (hvis man er PØ) Kan kun vælge hvis udveksling eller praktisk
• Begrænsning på antal topics man har på kandidaten (ikke udfylde
kandidaten med topics)
o Mulige fag for drift-økonomi
▪ To er udgået, og man ønsker at erstatte dem med nogle nye.
▪ Human resoruce management og business data analysis bliver ikke udbudt.
▪ Skal blive bedre til at have sådan nogle fag, når man har linjen. Derfor skal
det være muligt med sit mobilitetsvindue at kunne tage disse fag. (skal
kommunikere dette, hvis de fjerne fag)
o Utilfredshed med fagudbud i foråret
Fællesrådet
o Mangler fællesrådsrepræsentant
o Der er møde d. 29/11, hvor man kan finde ud af, om det er noget for en.
o Der er et møde om ny i fællesrådet klokken 17 inden mødet d. 29/11
Departmental og uddannelsesforum
o Evaluering
▪ Nyt dashboard-modul = nemmere at læse
• Får selv sendt feedback ift. den evaluering man selv har lavet
• Pilot-projekt ift. ovenstående.
o Projekt-orienterede-forløb på kandidaten
▪ Kortlagt mulighederne
▪ Problem på BSS er at man ikke arbejdere mere end det man får ECST for.
▪ Dem som er på økonomi, stemmer godt overens med resten af Danmark
o Afskaffe studiestartsprøven
▪ Man fik ikke sorteret nok fra, hvilket derfor er grunden til at den er afskaffet
o Tidslinje ift. progression af fag.
▪ Sammenkører data fra stads
o Fagskifte
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▪ Oecon’er er meget liberale ift. fagskifte.
▪ Muligvis kun får en uge til at skifte fag, for at få fælles praksis.
o Skype-eksaminer
▪ Kan lade sig gøre
▪ Skal komme fælles praksis
▪ Lægges ud til de forskellige studienævn, hvilke fag, som dette kan blive
tilbudt.
o Dedikationsskrivelse
▪ Sommer-school
• Bachelor, har man brugt for imidlertidig indskrivning (brug for 30
ECST). Så det ses på i administrationen
• Praksis ift. fag fra udlandet er ikke den samme som der står i
dedikationsskrivelsen
o Departmental
▪ Anderledes måde at dedikere timer på ift. nyt fag, som gerne skal have flere
timer dedikeret.
Opdatering fra udvalgene
• Forskerrunden
o Mangler forsker fra finance
▪ Derfor er denne med
o Nina smith, Luca (trade), Lars Skipper
• Evaluering
o Ingenting som har været helt skidt.
o Der har været lidt på det sociale – det er taget videre
o 3. semester rigtig dårlig opbakning – derfor bliver det nok ikke aktuelt at holde
evaluering for dem på 4. semester.
Eventuelt
• DØJF har lavet om i deres fordelingsnøgle.
o Før penge ift. hvor stor man er i foreningen
o Så vi kommer til at gå ned. Dog kommer det an på, hvor mange
samarbejdsforeninger de har.
• Nu får vi ikke ekstra støtte => tage kampen omkring den gyldne pegepind.
• Konstituerende møde d. 06/12.
• R-bygningsudvalg der må man meget gerne være med. Her mangler en repræsentant.
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