Referat – 18/06/2019
Nyt fra formandsskabet
-

Meld på til sommerfesten (august)

Politiske udvalg
Studienævnet:
- Forrige møde (21.05.2019)
o Forslag: fjern marketing fra 2. semester - utilfredshed fra VIP - nyt forslag var at
gøre faget mere kompatibel med Big Data (machine learning)
o Statistik-delen på første semester skal være mere samfundsrelateret og mindre
§ Kritik af dette er at det er problematisk at grund-redskaber indenfor statistik
ikke bliver præsenteret
o Kønsbias ved den gyldne pegepind
§ Undring hvorfor ingen kvindelige var nomineret
o Opponering af bachelor bliver måske til et forsvar af bacheloren
§ Tanken er at forsvaret kommer til at være en del af karakteren
§ Spørgsmål om det ikke kommer til at være for krævende for den studerende
o Scientific method – for stort pensum
o Lukning af toiletter i H til fordel for personaletoiletter – problematisk
-

Forslag fra OR:
o Revidering af regnskabsfag på 1./2. semester

-

Næste møde (19.06.2019):
o Information om uddannelsesugen
o Procedure ved skriftlige opgaver – en evt. lille ”straf” hvis man udskyder
afleveringer af opgaver (bachelor, afleveringer, specialer)
§ Spørgsmål fra OR – hvad skal straffen være godt for?
§ Understreg at det på nuværende tidspunkt er mere fleksibelt
o Aftagerpanel møde
§ Forslag om at fjerne linjebetegnelserne – det er dog for at gøre enkelte fag
obligatoriske på kandidaten
§ Hvilke tanker gør panelet om at tage fag på KU? Hvorfor skal fag på KU indgå
i mobilitetsvinduet?

Departementalforum:
- Nominering til DGP
o Kønsbias
o Godt arrangement, dog så de gerne en revidering af stemmeoptælling
§ OR ytrede modstand mod kønskvoter
§ Svært at motivere de kandidatstuderende til at stemme

§

Er det muligt at inddrage evalueringer i bedømmelsen

Campus 2.0:
- Foreningspladser på det nye
o Ønske om fælleslokaler imellem foreningerne
o Ønske om eget område til fredagsbar for økonomer
o Flytning 2025
o Egen kantine
o Ide om teatersal
o Hvordan skal vi inddrage studerende?
§ Interviews i august – hvad synes OR om ideen at invitere andre end
studienævnsstuderende?
• Mulighed for begge dele?
• Erfaring bør tælle en del
• Få den gennemsnitlige studerende med
• Gymnasieelever – spørgsmålstegn ved dette behov?
• Fagråd
• Randomiserede udtræk

Opdatering fra udvalgene
Aktivitetsudvalget:
- TDF
o Kom gerne med inputs til rammerne (tema)
- DGP
o Husk at sende det rundt på engelsk til forelæserne
o Gerne inddrag Stefan Gudmundsson i forhold til invitation til næste år
o

Eventuelt.:
Oeconprisen
- Valgt på baggrund af den nomineredes engagement i Oeconrådet.
DJØF mandat

