Referat: Oeconrådsmøde d. 11. september kl. 18:15
1.
2. 3. Nyt fra formandskabet:
- Kaffehygge – brug gerne kontoret og bryg kaffe!
- Næste år
- Generalforsamling slutnovember for OR
- Socialt arrangement
- I efteråret – måske bowling - oktober
- Ændring af statut – i forhold til DJØF
- Op på tre møder og stemme omkring dette.
- 7 stemmer for at få DJØF ud af statutten.
Oeconkonference
- Hjælpere Charlotte, Simon og Victoria
3. 4. Politiske udvalg
• Universitetsbyen
- alle uddannelser fra BSS bliver rykket til det den
nye universitetsby (gamle universitetshospital).
- Alle de kvadratmenter der er på fuglesangsalle
bliver det samme antal som kommer i
universitetsbyen
- Sammenkobling af hele universitetet ved
flytning.
- Kommer tunneller mellem universitetsbyen og
universitetsparken.
- Der kommer kun et enkelt stort auditorium i
universitetsbyen, som kan deles op.
- Fremtidens undervisningsformer (video osv.) –
kontra mange auditorier (traditionel
undervisning).
o Tvang/nødløsning, dette skal ikke være
måden at få undervisningen lavet om, at
der kun bliver bygget et auditorium.
o Dårligt ift. undervisning hvis det bliver
videoer.
o Ekstra ordinær høring torsdag d. 20.
september klokken 07.45
▪ Tilmeldingsfrist fredag

Deltag gerne hvis dette har
interesse.
Spørgsmålstegn ved kantine
o Der skal også være kantine i
universitetsbyen, så der ikke kun er
samfundsfaglig
Husk at tænke på de små studier ift. auditorier
Parkeringskælder kun til forelæsere og
medarbejdere (et problem!)
Store arrangementer ift. lokaler
▪

-

•

Studienævnet
- Opdatering fra mødet d. 18.06.2018
o Ny studieordning for PØ som er blevet
godkendt.
o Ny fagbeskrivelse til mikro/makro første
semester
▪ Multible-choice udgår (juridisk kun
krav til form men ikke indhold, som
man må blive bedømt på)
▪ Frivillige prøver
o Forskellige opponerings-former for bachelor
o Ændring fra 2019 må man ikke tage
bachelorfag på kandidaten.
- Opdatering fra mødet d. 21.08.2018
o Aftagerpanelmøde
▪ Studieleder ift. linjebetegnelser, vil
gerne have disse indført
• De studerende vil bevare
valgfriheden uden
linjebetegnelser
▪ Praktik forløb
• 15 ECTS – men skal have 30 på
et semester
• Ingen bekymring for
fremdriftsreform (flere
sommer-school fag eller
ekstra projekt fag)
o Nye former for topics

Det bliver sådan, at der bliver 5 point
(4xxx fag) og et 10 point topic (4xxx
og 5xxx fag)
▪ Restriktion ift. hvor mange topics
man på have på sin kandidat.
▪ Hvis man vil have 20 point i topics, så
skriver man bare to
o Evaluering, hvor 4 fag slog ud, hvor der er
spurgt videre ind ift. forelæserne.
o PØ-rapport– stort frafald og meget stress.
Dagsorden for mødet d. 12.09.2018
o Udbudsplaner og fagudbud
▪ Economic of business og finance
mangler udbud
▪ Accounting – projektfag og
almindelig-fag (mangler underviser).
▪ Man kan ikke lave progressionsspor
▪ Econometrics, hvor der kun er Ph.D
fag ift. udbud
• Styr på progressionsspor
o På sigt egne fag og supplering på merc.
▪ Gode på mikro, nogenlunde
econometrics og nogenlunde makro
o Fagnumre tydelige på eksamensbevis (og
eksamensplaner).
o Læseplaner/pensumlister meget sent op
o Mundlige eksaminer
▪ Formen skal lave om
▪ Giver ikke mening fagligt eller
menneskeligt synspunkt ift.
udenadslære
▪ Forslag: bulletpoints, præsentation
(enkelt slides) til eksamen eller
forberedelsestid.
o Handleplan for studienævnet for det næste
halve år
▪ Stress-problematikken
• Prøver noget af på PØ
▪

-

•

▪
▪

▪
▪

•
•
•

Mentorer, studieguider osv.,
som har samtaler med de
studerende ift. stress.
Driftsøkonomi + finance udbud på
disse
Progressionsspor
• Imod linjer, hvor denne er den
bedste mulighed ift. at udgå
dette
Facebookside
Studievejledning
• Bedre kontakt med disse

BSS Uddannelsesforum
- se referater, dog ikke super relevant for os
Fællesråd
- Overskud fra studiemesse på 400.000 DKK
- Universitetsvalg
o Bestyrelseskandidater vælges torsdag
o Valgkampsgrundlag
- Vedtægtsændringer
- Ny repræsentant til fællesrådet

4. 5. Opdatering fra udvalgene
• Aktivitetsudvalget
- Tour de Forening
o Invitation sendt ud til at foreninger
o Del facebook-begivenhed
o Overordnet tema: det vi alle taler om
o 5. oktober 15.00-19.00
- Forskerrunde
o Inden 5. semester skal vælge bacheloremne
o Hvis man vil være med, så skriv gerne til
Simon
• Evaluering
- Bliver holdt før eller efter efterårsferien
• Dimission

- få liste over folk som har færdiggjort studie og ikke har
tilmeldt speciale.
5. 6. Eventuelt
6. – R-bygningen skulle gerne stå klar omkring starten af
oktober

