Referat Oeconrådsmøde d. 08.10.2019
Opstillingsvalg
Til stede: Viktoria Ancher-Jensen, Pernille Bull, Nicolas Seidenschnur, Rasmus Mellergaard, Julia
Løbner, Tanja Steenholdt, Ida Hansen, Mia Teglborg, Lukas Hørup, William Barreth, Frederik
Andersen, Ditte Stolberg-Porup, Simon Bruun, Victoria Draborg, Katrine Studsgaard, Esben Clausen

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tanja
Referent: Nicolai

2. Valg af to stemmetællere
Simon og Julia

3. Kort oplæg om universitetsvalget
Univalg 2019: 11.11.2019 – 14.11.2019

4. Valg af kandidater til Det Økonomiske Studienævn
Kandidater: Victoria, Nicolas, Esben
Suppleanter: Mia, Lukas.

5. Valg af kandidat til Akademisk Råd
Kandidat: William
Suppleant: Nicolai

6. Evt. fotografering af kandidater

Oeconrådsmøde dagsorden d. 08.10.2019
1. Valg af dirigent og referent
Tanja er dirigent, Nicolas er referent.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 09.09.2019
3. Nyt fra formandskabet
4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Opdatering fra mødet d. 13.09.2019
i. Svarprocenten på evalueringerne er faldet ift. Sidste år, men vi er stadig i
grøn. Dog skal vi ikke lavere da vi så ender i gul samlet set.
ii. Generelt info omkring fag, så er der få fag i accounting, statistik på 2.
semester bliver ændret så man kun får et kompendie så man fortsat kan
teste folks viden fremfor folk mængde af noter. Programmering bliver
ændret til stedprøve. Mikro på 2. semester bliver skriftlig stedprøve på 4
timer på forelæsers anmodning grundet
iii. Bachelor bliver uden opponering, men med et forsvar i stedet.
iv. Sproget for specialeskrivning, har været til debat i studienævnet. Tidligere
har man kunne skrive på både dansk og engelsk. Oppefra ønskes det at der
skrives på engelsk da uddannelsen er akkrediteret på engelsk. Der blev ikke
nået til enighed i studienævnet og det er noget der skal behandles
fremadrettet.
v. Fagklynger som nævnt tidligere, er blevet godkendt
vi. IMSQE, karakteradgangskravet er hævet til 9,5, da snittet er steget med 1
siden man etablerede IMSQE’en. Antalsbegrænsningen er fjernet.
ii. Opdatering fra mødet d. 07.10.2019
i. Når man tager på udveksling, har det været et problem at folk ikke har
kunnet få godkendt deres fag til tilstrækkeligt niveau. Eksemplet er en
studerende der var taget på udveksling og ikke fik godkendt et eneste fag.
IfØ vil gerne sikre sig at de studerende foreløbigt kun kan vælge
universiteter hvor der tidligere er tildelt merit. Der er en debat hvorvidt
ansvaret for fagenes relevans ligger hos de studerende og hvor meget
instituttet skal begrænse og administrere de fag og universiteter man kan
tage på udveksling på.
ii. Orientering omkring oplæg til den nye bachelor og kandidat
1. bachelor:
a. 3. semester bør ikke indeholde matematik, makro samt GT &
Int. Trade.

b. VIP’erne søger og er opmærksomme på at der skal være en
progression i fagene
c. Applied Economics, bliver lagt op til at være det nye fag der
er beskrivende/historisk perspektiverende og mere
projektorienteret der formentlig bliver lagt op i slutningen af
bacheloren så man har en baggrund for opgaven.
d. Generelt enighed om at programmering ikke skal være
obligatorisk.
b. Akademisk råd
- Sandbjerg gods seminar
o Fokus på bæredygtighed.
o Universitetet skal være med til at bygge bro mellem DK og internationale
universiteter.
o Forslag om videoundervisning således at man ikke har kanoner til at skyde
gråspurve med på 1. semester. På den måde kan man anvende ressourcer
bedre. Der er generelt enighed om at det sociale liv man får ved reelle
forelæsninger ikke skal substitueres.
c. Fællesrådet
i.

5. Opdatering fra udvalgene
a. Aktivitetsudvalget
- Tour de Forening
o Man skal sørge for at foreningerne selv står for pizza.
o Pointgivning, der skal sørges for at foreningerne ikke kan snyde og at de rigtige
personer vinder uden snyd.
o Husk at få lidt OR-viden/kendskab ind
- Forskerrunde
o Afholdes 12. november.
b. Evalueringsudvalget – midtvejsevaluering
a. Afholdt evaluering for 1. og 3. semester
i. Fin opslutning fra begge semester, navneskilte skal stå på bordene.
ii. Studiegrupperotation, både instruktorer og tutorer skal hjælpe med at
strukturere ordningen.
iii. Nogle af de studerende forstod ikke hvorfor der ikke var obligatoriske
opgaver.
c. Bygningsansvarlig
a. Fang Nicolas hvis man har nogle spørgsmål.

6. Eventuelt
-

Socialt
o Pub quiz (23.10.2019)

o Ost & vin
§ Der bliver lagt op til at man gerne må melde ind med forslag til
arrangementer.
o Julefrokost
§ Julefrokost, gå ind og stem.

