Opstillingsmøde dagsorden d. 05.10.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria Draborg
Referant: Mathias Barding
Forspørgsel om indsigelser mod online stemmeafgivelse - ingen indsigelser
Dispensation for forsent annocering af opstillingsmøde (der skulle have været 21 dages
annocering og var kun 20 dage): vedtaget
Dispensation for at det konstituerende møde afholdes 15 dage efter universitetsvalget (det skulle
være inden for 14 dage): vedtaget

2. Valg af 2 stemmetællere
Stemmetællerne er: Asbjørn og Ditte
________________________________________________________________________________

3. Kort oplæg om universitetsvalget
________________________________________________________________________________

4. Valg af kandidater til Det Økonomiske Studienævn
Oecon:
Kandidater:
1. Nicolas
2. Mia
3. Anne
Suppleanter:
1. Victoria
Pol/Øk:
Kandidater:
4. Ida
Suppleanter:
2. William

Rækkefølgen, bliver afgjort af dem der har meldt sig.
Nævnet er selvsupplerende
________________________________________________________________________________

5. Valg af kandidat til Akademisk Råd
Nicolai (sidste års kandidat) fortæller lidt om hvordan det er at sidde med I akademisk råd.
Vi går typisk i valgforbund sammen med de andre fagråd.
Kandidat: William
Suppleant: Mathias

6. Evt. fotografering af kandidater

Oeconrådsmøde dagsorden d. 05.10.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria Draborg
Referent: Mathias Barding

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 14.09.202
Godkendt.

3. Politisk udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d. 15.09.2020:
i. Fagklyngerne bliver de 3 klynger der er blevet forslået af OR, men tages
endeligt op ved mødet d. 06.10.20.
ii. Forslaget om at der ville blive udarbejdet en vejledende-midlertidig liste
over udvekslingsaftaler, før den rigtige liste udkommer, bliver ikke til noget
da det i forvejen er meget besværligt at udarbejde den rigtige liste.
iii. Specialet vil som udgangspunkt skulle skrives på engelsk men vejlederen
skal lave en specificering om at det kan skrives på dansk, altså burde der
ikke være noget besvær ved dette hvis man gerne vil det.
iv. Online undervisning:
- Undervisere føler også det er svært at motivere undervisningen.
- Online undervisning må ikke optages af studerende.

-

men der er debat om hvordan man håndterer studerendes spørgsmål
hvis undervisningen optages af forelæser.
Det bemærkes at der ved nogen forelæsninger kommer der en pop-up
der gør de studerende opmærksomme på at de bliver optaget, og at
dette kunne udvides til alle forelæsninger der optages.
Det bemærkes at undervisernes princip om ikke at ligger optagelser op
fordi de studerende vil vente med at se forelæsningerne til sidst i
semesteret opleves som stor mistillid til de studerendes evne til selv at
styre deres læring.

ii. Dagsordenen d. 06.10.2020
i. Ændringer i delegationsskrivelsen, mest en formalitet.
ii. Vedr. barsel ses det gerne at alt barsel bliver fortaget i løbet af det første år
pga. studieaktivitetskravet, men der kan søges gennem studienævnet om
dispensation.
iii. Fagklyngerne, færdiggøres
Der spørges ind til om der vil være en overvejelse om kombination
mellem statskundskabs og økonomis fagklynger (for Pol/øk)?
- umiddelbart nej.
iv. Fagudbud for foråret 2021
- Ikke nogen bilag er vedlagt, så det kan ikke uddybes
v. Reeksamener i 1. års bachelor fag: 2. reeksamens forsøg vil kunne foretages
hurtigere så man modvirker at frafald.
Victoria er trådt ud af studienævnet og Mia overtager.
b. Aftagerpanelmøde
i. Økonomi-profilen bevæger sig væk fra management og over imod
nationaløkonomi, metode og finansiering.
i. Generelt var der støtte omkring dette
ii. Management delen bortfalder for at blive mere unikke ift. Merc’en
i. Fagudbuddet har aldrig været tilstrækkeligt inden for management.
Der er diskussion om hvorvidt management skal være en del af Økonomi
iii. Ift. Specialepladser ved aftagerpanelet - det er mere eller mindre allerede en ting
og skal bare formaliseres så der vil blive udformet en liste.

i. Det bliver bemærket at der gerne må laves en formaliseret tilgang så det er
klart hvad der er forventet og hvem man skal kontakte.
c. Fællesråds mødet d. 17.09.2020
i. Corona påvirker fortsat møderne.
ii. Universitetsvalget:
i. Snak om måder at føre corona venlig valgkamp på.
ii. Snak om hvordan man kan motivere flere til at stemme.

4. Opdatering fra udvalgene
a. Evaluering
iii. Der vil blive evaluering af 1. og 3. semester d. 28. og 29. oktober.
iv. Lige nu er der kun 4 der kan deltage så vi vil gerne have nogen flere hjælpere der er
nogen der har interesse.

5. Evt.
BSS Books,
d. Undersøge muligheden for samarbejde med Stakladen,
i. pga. stordriftsfordele.
ii. I den forbindelse er der en åben mulighed for en forelæser der har interesse til at
komme til at sidde i BSS Books bestyrelse.
Stem på datoerne til julefrokosten - Vi håber på at det bliver til noget.
Medlems hvervning ideer:
- Plakat til døren.
- ”reklame” i bladet Ø.
- Brætspilsaften for 3. semester studerende (25 pladser-ish) mest ment som et
hvervningsarrangement ikke et socialt arrangement for OR.
- Kagetid, sammen med ØFs kaffetid.
- Der opmuntres til åbendør politik og generelt hvervning.

