Oeconrådsmøde referat d. 14.09.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria Justine Ulriksen Draborg.
Referent: Mathias Barding.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 08.06.2020
Godkendt.

3. Nyt fra formandskabet
a. OR-Kopper:
- Hvis du gerne vil have en ny kop så tilmeld dig opslaget Ditte slår op, om det, det koster
25,- per kop.
b. Evt. Social arrangement:
- Vi vil gerne prøve at lave noget social arrangement OR hverve nogle nye medlemmer
(Og lave noget socialt).

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet:
i. Opdatering fra mødet d 15.06.2020:
o Godkendelse af pensum.
o Godkendelse af de nye kompetenceprofiler.
o Annoncering af årligt status møde.
o Diskussion af undervisning i efteråret.
§ Der var 3 fag, der skulle foregå udelukkende online undervisning:
• 3. semester matematik lader til at virke ok.
§ Micro 1 +2, Macro 1+2 hvorfor er der frafald på 2?
ii. Opdatering fra mødet d. 27.08.2020:
o Fagbeskrivelser, godkendte en del.
o Kursus evalueringer fra forårets fag.
o Møde af årlig status møde:
§ Specificering af studieretningen, så ansøgere ved hvad de går ind til.
§ Ekstra fokus på evalueringer.
o Optagelsestallet, der er blevet optaget 10 færre end der burde på Oecon (man
ved ikke hvorfor).
iii. Dagsorden for mødet d. 15.09.2020:
o Valgfag foråret.

§ Programming 6. semester - ny forelæser.
o Kandidat:
§ Transnational management: 80% fremmøde bliver påkrævet:
• Reduktion af antallet af sider der skal produceres.
§ APP begrænsning bliver hævet fra 30 -> 40 for at akkommodere oecon
studerende:
• Det bliver nævnt at der er en stor POL/Øk årgang.
§ Monetary economics, Mark Weder overtager fra Bastian.
§ Economic forecasting - ny forelæser.
§ Master thesis - sprog forvirring: det blev fornyeligt ændret at man kun
må skrive sit speciale på engelsk:
• Argumentationen om at det kun skal være engelsk fordi det
favorisere folk ved at man kan skrive på sit modersmål.
• Det bliver foreslået at man gør 1 af projekterne (P fag eller
speciale) engelsk obligatorisk i stedet for at det skal være
specialet.
• Akademisk engelsk skrive kursus?
§ Vi overgår fra negativ til positiv fagklynger:
• Man kan godt vælge fag udenfor klyngerne.
• Man vil kunne se eksamenerne og undervisning når systemet er
rigtig indført til efteråret men til foråret vil være det ikke være
muligt.
• Der er en del fag fra klynge 3 som pol/økerne vælge - der bliver
foreslået nogen ændringer.
• Vi vil helst klart helst have 2 klynger.
§ Udveksling:
• Fag der kan søges fra 1. dec. 2020.
iv. Evaluering af Online undervisning:
o Hvordan oplever folk deres online undervisning:
§ Halvt online, halvt fysisk er rigtig fint.
§ Undervisningen er faktisk god når de husker at dele deres skærm.
§ Efterfølgende video er rigtig godt, et kompromis kan være at videoen
kun ligger der i en uge.
§ Sign-up funktionen er rigtig smart og gør at man ikke møder forgæves
op.
§ Det gør livet nemmere med tidsplanlægning.
§ Ift. Lyd er der blandede oplevelser - der er nogen forelæsere der
vandrere rigtig meget rundt, og det skaber varierende kvalitet af lyden.
• Mikrofon på underviseren - earplugs eks.
§ ”Ipad tavle undervisning” er rigtig godt frem for tavle undervisning.
§ Foreslås bedre udnyttelse af faste læsegrupper.
§ Opdeling i hold på meget små kandidat fag virker mærkeligt.
§ Udelukkende online undervisning, Micro 1, labor, og accounting er
hårdt.

•

§

Der gives udtryk for der er svært at holde koncentrationen på et
slideshow i 2 timer.
• Video samtidig er langt at foretrække over kun slides så man kan
se forelæseren.
• Tilfældige grupper er rigtig skidt - selvvalgte faste grupper er at
prioritere.
”pseudo forelæsninger” fungerer også godt - video optagelser af
undervisning uden elever.

b. Fællesråds møde d. 18.08.2020:
i. Corona opdatering.
c. Næste møde d. 17.09.2020:
i. Snak om universitetsvalget.
d. Årlig statusmøde:
i. Dækket i Studienævnsmødet.
e. Forslag til emner til aftagerpanelmøde:
i. Der er for mange små (5 etcs) summer school fag ift. ”Store” (10 etcs) flere summer
school fag generelt.
ii. fag på KU ikke skal være en del af mobilitetsvinduet.
iii. speciale opgaver - flere åbninger, mere information om hvad mulighederne for
samarbejde er.
i. Evt. ved intro om speciale opgaver.
f. Uddannelses forum d. 16.06.2020
- Kort møde, Corona var en stor del.
- Erfaringer med online undervisning.
- De er i udredning, der har været en del respons.
o Generelt:
§ Gået bedre end forventet.
14.09.2020:
- præsentation af studie starts koncept.
- fælles rammer for sociale og akademiske oplevelser.
et forsøg på at mindske frafald.
- Status på studiestarten fra prodekanen:
- beklagelse af besværlighederne men værdsat indsats.
- Vil gerne have nogen mere decentraliserede informations kæder.
- kommende semester, ift. Undervisning:
- hvad betyder tilstedeværelse?
- næste semester ligner meget det samme.
- Penopto? - zoom erstatning til store lokaler.
- skepsis omkring underviser IT evner.

- Master uddannelser kommer med i delegations skrivelse.
- ansvaret for at give dispensation til at rykke barsel bliver lagt over til
studienævnene.
- Eksamener for efteråret bliver som udgangspunkt online,
- administrationen er i gang med at finde de bedste alternativer, hvordan og hvorledes
med fremmøde.
-

Det bliver sagt at der gerne må være et ekstra fokus på eksamens forsvar.

5. Opdatering fra udvalgene
a. Dimission:
- Dimission d. 19/09/20
- Næsten 300 personer er tilmeldt, nul alkohol, ingen fællesspisning, ingen reception
efterfølgende.
-

Alle der har lyst må gerne hjælpe med at stille op og tage ned.

b. Aktivitetsudvalget:
a. Generelt efterår:
i. Intet forårs arrangementer pga. corona.
ii. Der er blevet lavet en prioriteret liste over events som vi kan få lov at lave.
1. DGP bliver en online SoMe event.
a. På forårs semesteret er der kun 14 stemmer.
2. tour de forening bliver vores fysiske event, det er lidt i støbeskeen
endnu men vi er ved at undersøge noget om at gøre det på U gangen
eller noget. - som smittetrykket er lige nu så bliver det ikke til noget.
b. Forskerrunden:
i. 11. november, der er 4 talere: Nina Smith, Luca Macedoni, Jonas Nygaard
Eriksen, Maria Knoth Humlum.
ii. Det vil foregå på engelsk.
iii. Tilmelding skal foregå med information - så vi kan opdele.
iv. Det vil også foregå over zoom.

6. Eventuelt
Næste møde d. 5.10.2020 vil der være opstilling til universitets valget.

