
Oeconrådsmøde referat d. 08.06.2020 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent:  Victoria  
Referent: Mathias  

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 14.05.2020 
 

3. Nyt fra formandskabet 
a. Sommerfest 

- Sommerfesten er blevet udskudt til august, alle er som altid velkommen, og vi håber at 
så mange som muligt vil komme, Der er en afstemning på facebook hvor vi opfordre 
alle der gerne vil med til at stemme.  

 

4. Politisk udvalg 
a. Studienævnet 

i. Opdatering fra mødet d. 19.05.2020 
i. Den reelle dagsorden handlede om lav opbakning om micro 2, og macro 2.   

1. Macro 2 er blevet rebranded så det er måske manglen på erfaring 
med den nye undervisning  

2. Micro 2 er et meget forventnings fyldt sæt undervisere som sætter 
baren højt. 

ii. Evalueringer, samtalerne på Pol/øk har i evalueringerne vist sig at være et 
rigtig godt tiltag. Vi mangler lidt info om Oecon uddannelsen.  

iii. Studieordningen på nær kompetencebeskrivelserne er blevet godkendt  
1. Kompetence beskrivelsen er ikke blevet udfærdige til sidste møde  
2. Det vil blive vurderet til næste møde.  

iv. Eventuelt- denne gang et vigtigt punkt:  
1. Scientific methods stod igen til kritik og diskussion  

a. Resultatet var Svend gør hvad han vil….  
b. Vi blev lovet næste års kursusbeskrivelsen kom mere til 

diskussion.  
c. Michael Svarer var lydhør men ikke forbedredt på at slå hårdt 

ned her. 
v. Speciale forsvaret er fortsat online, og de studerende kan ikke få lov til at få 

adgang til campus. 
vi. Alle rusturer er blevet aflyst,  

1. russækraterende kæmpe for at det bliver til noget alligevel  
2. Noget af rusugen bliver online og noget af den fysisk 

 
 



vii. Internationale aftaler:  
1. Man lukkede sidste år ned for at det udvekslinger kun foregår med 

universiteter hvor fagene er forhåndsgodkendte  
a. I den forbindelse udtrykte Michael Svarer at han synes at 

meritgodkendelse var enormt bureakratisk, og var opsat på 
at indskræke processen.  
 

ii. Dagsorden for mødet d. 15.06.2020 
i. Normal pol/øk fag skal godkendes  

ii. Kompetenceprofilen skal godkendes  
iii. Årlige status møde - Nicolas er deltagende  

1. Hvis der er nogen der gerne vil med d. 25 juni 9:30 - 11:30  
iv. Omlæggelse og fastholdelse af august eksamener til online eller fysisk   

1. reeksamen kan måske være fysisk selvom den ordinære er online  
v. Online undervisning i efteråret 2020  

1. pga. manglende bilag ved vi ikke så meget  
2. Online undervisning ideer: 

a. De yngste studerende skal prioriteres til fysisk undervisning  
b. Holdtimer skal prioriteres over forelæsnigner  

i. Tavle undervisning går dog lidt tabt  
c. Undervisning efter 18 er også ok hvis det betyder vi kan være 

der fysisk.  
 

vi. Debat om Micro og Macro   
1. Brandingen som kernefag af Micro 2 og Macro 2  
2. Karakterfordelingen på Micro 1 og Macro 1 er meget forskellige  

 

5. Eventuelt 
a. BSS books:  

i. Der 2 pladser i BSS books, Nicolas og Esben  
i. Men fordi Esben måske skal rejse så er der måske en ledig plads som BSS 

books gerne vil være sikker på bliver besat.  - Mathias Barding melder sig.  
ii. BSS books repræsentanterne skal måske skrives ind i statuten? 

1. Vi skal lige have fundet ud af om det sker ved valg ved general 
forsamlingen.    

 
 


