Referat d. 04.11.2019
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 08.10.2019

3. Nyt fra formandsskabet
a. Univalg
- Valgbod i S
- Meld gerne ind på tider til valgboden
- Kampvalg til AR
- William har trukket sig, pga. komplikationer med tidligere politisk engagement
- Nicolai træder ind i stedet for William.
- Nicolas er opstillet til bestyrelsen for studenterrådet.
- Nicolas lægger pointer op til at være til hjælp for folk i valgbod.
- Studenterrådet giver mad hver aften i valgugen – fest for de deltagende den 22.
november ved studenterrådet
- Valgplakater er på vej
b. Julefrokost
- Den 29. november, S.U. den 25. november.

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Dagsorden for mødet d. 06.11.2019
- Delegationsskrivelsen
o Dispensationer kan blive delt ud til andet personale lige nu, men spørgsmålet
om at det skal blive ved med at være sådan.
o Hvis der er afvigelser fra ”den normale procedure”, så ryger det ind i
studienævnet.
o Summerschool applikationer er op til debat.
- Stressrapport
o 5 konkrete råd
§ Gruppearbejde
§ Prioritere pensum
§ Mere undervisning i studieteknik
§ Underviser skal sige at det er okay at holde fri
§ Mere feedback
o Foretaget på BSS.

o Stresssamtaler på 1. semester
§ Har tidligere været afholdt på PØ, venter stadig på resultat af disse. Dog
positiv feedback.
o Eventuelt kan tutorerne italesætte det?
o I forhold til feedback, så er undervisningen i macro på 3. semester været
positivt (mulighed for at aflevere 4 afleveringer og få feedback i løbet af året).
- Studieordningsændringer
o Tusindpointsystemet erstattes
o Ændringer i opbygning af bacheloren
b. Fællesrådet
i. Fællesråds møde d. 24.10
- Univalg er relevant
o Valgbods fokus
c. Departmental- og uddannelsesforum
- Budget for 2020 på IFØ – ser ud til at der kommer til at være færre penge i kassen
o Hvis studenterrådet rækker ud, så skal vi være gode til at støtte op.
o 12 mio. mindre ser det ud til at være.
- Dispensationsorganet er presset i forhold til sygdom og opsigelser. Derfor problem i
forhold til fortrolighedskontrakter til bachelor og specialer.

5. Opdatering fra udvalgene x
a. Aktivitetsudvalget
i.
Forskerrunde
- Øger kapaciteten via DJØF.

6. Eventuelt
-

Fælles foreningskalender bliver snart oprettet.
o Forskerrunde er lagt ind.
o IT- og informationsansvarlig står for at få smidt begivenheder i kalenderen.
Konstituerende møde den 27. november

