Oeconrådsmøde referat d. 15.04.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria Draborg
Referent: Mathias Barding

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 18.02.2020
Godkendt, ingen andre rettelser.

3. Nyt fra formandskabet
a. Bladet Ø
i. Vi skal bruge en ny layouter, grundet den nuværende stopper.
i. Der vil ikke udkomme noget blad for april måned. - Hvilket giver mulighed
for overlevering
ii. Instituttet til gerne at bladet Ø udelukkende overgår til en digital udgivelse og ikke
har en fysisk udgave som nu.
i. Det bliver foreslået om man kan skære ned på antallet i stedet for slet ikke
at udgive nogen eksemplarer fysisk.
1. Der bliver kun læste ca. 5 online men der bliver 150 læst i fysisk
2. der bliver trykt 250 eksemplarer
a. Det bliver foreslået at der bliver skåret ned til 150 trykte
eksemplarer. - det er aftalt.
ii. Man kunne også skære ned på mængden af gange det bliver trykt fra 3 til 2.
1. Indholdsmæssigt kan man godt skære ned fra 3 til 2.
b. Undervisning og eksamen under coronavirus
i. Der er stadig en smule usikkerhed om hvad der sker, det meste af hvad
formandskabet ved er dækket på universitets webside
ii. Som udgangspunkt er alle eksamener omlagt til digitale
i. Hvordan dette kommer ud i praksis er ikke afgjort præcist endnu
iii. Det er en prioritet at de studerende får information så hurtigt som muligt så der er
så lidt usikkerhed som muligt.
iv. Det bliver spurgt om det er planlagt at lave en tilfredshedsundersøgelse
i. Det bliver undersøgt hvordan man kan gøre det af evalueringsudvalget

4. Politisk udvalg
c. Fællesrådet
i. De fremtidige fællesrådsmøder er aflyst
i. Man har meget samarbejd med administration.
ii. Der er et informationsmøde planlagt d. 20 april hvor efter vi vil vide mere.

d. Studienævnet
i. Opdatering fra mødet d. 20.02.2020
i. Godkendelse af kandidat fag, overvejende rigtig fint,
1. Macro 2 er blevet lavet om, kursus kataloget er opdateret.
a. Det er stadig den samme underviser, men indholdet er blevet
lavet om.
b. Det er en prioritet fra administartionen at faget kommet til at
fungere godt.
2. Udover dette kun enkelte eksamensforms ændringer.
ii. Generelt gode undervisningsevalueringer ellers.
ii. Opdatering fra mødet d. 20.03.2020
i. Godkendelse af bachelor fag og enkelte kandidat fag
1. Politics and economics of the EU
a. aktivitetskrav om at de studerende skal møde 80 % af tiden
2. Mathematical analysis
a. Har fået en anden eksamens form (mundtlig med
eksamensforbedredelse)
3. Overordnet var der kun små rettelser til bachelorfagene
a. Macro 1 er lavet om til at være 3 timer teoretisk og 1 time
computer i modsætning til de 4 timer teoretisk.
ii. Eventuelt punktet der kom til primært at handle om Corona
1. Studienævnet var meget opmærksomme på hvad der kunne gøres
for de studerende, administrationen prøver at være så fleksible som
muligt.
2. hvis man har problemer med litteratur eller data kan man kontakte
sin vejleder så skal de hjælpe en.
3. Studerende på udveksling har mulighed for at skrive et topic for at
hente point nok hjem.
iii. Dagsorden for mødet d. 17.04.2020
i. Fagklynger
1. Det forslås at man kan tage Macro 2 og advanced macro samtidig
2. Sammen med theories of the firm og labor economics
ii. Assurance of learning
1. Vurderinger om læring
a. hvilke kriterier der måles på, er op til debat.
2. Forhåndsgodkendelse af fag
a. Advanced excel bliver lavet om fra Merc, til et nyt fag tools
for analytics som skal indeholde både VBA og R.
e. Uddannelsesforum
i. Stress fylder stadig rigtig meget.

f. Akademisk råd
i. Det blev orienteret om branden på BSS og hvad der skete med det.
ii. Status på Campus 2.0
i. Det nye iværksætter hus var i gang
iii. Afventer klima strategien fra AU
i. Mindre print mere online
g. Departmental forum
i. Mødet fra februar blev desværre uden Oeconer, hvor det handlede om 1. års fra
fald
i. Hvis folk har input, vil Katrine stadig gerne have dem.
1. holde hånden ekstra under 1. års studerende i forhold til corona og
sørge for det ikke slår benene helt væk under dem
2. Man kunne indstille til at eksamener bliver vurderet mere nænsomt
a. Evt. at studerende kunne vælge mellem karakter eller
båstået/ikke-bestået
ii. I forhold til stress, er der et ønske om måske at fordele noget af karakteren
udover semesteret så der ikke kun 4 timer der afgør det.
ii. Corona
i. Hvad oplever de studerende? - hvordan er omstillingen?
1. hvis man har sendt noget til studienævnet vil det blive videre givet,
hvis man har noget man gerne vil have med skal man sende det til
Katrine.
2. Det understreges at online undervisning ikke er en god substitut for
fysisk undervisning.

5. Opdatering fra udvalgene
h. Aktivitetsudvalget
i. Oeconaften er blevet aflyst - det bliver måske rearrangeret i efteråret.
ii. DGP er også udskudt på ubestemt tid, det vil måske blive planlagt i efteråret.
i.

R - udvalget
i. Te-køkkenet bliver lavet om, køleskabet bliver sandsynligvis fjernet.
i. Der vil bliver opstillet en ”cooker” der kan despinsere, kold, temperet og
kogende vand.

j.

Evalueringsudvalget
i. Evaluering af fagene og eksamenerne bliver vigtigere end nogen sinde før.
ii. Ift. 2. semester evalueringen så holde et evaluerings zoom eller lignende hvor de
studerende får en følelse for at der er nogen der holder hånden under dem.
iii. Det er vigtigt med en Karikeret evaluering af hvad resultatet af alt denne online
undervisning.

6. Eventuelt
I forhold til studerende der skal på udveksling til efteråret afhænger der af det enkelte universitets
beslutninger.
Lave en Q&A for den nye kandidat ordning, på Oeconrådets facebook side.
Møde med dekanen d. 29 april, for dem der vil med.
Det årlige status møde på Oecon uddanelsen d. 25. juni, hvis man er interesset kan man skrive til
Victoria.
Med hensyn til forsvar af speciale og bachelor er ikke fastlagt til at være fysiske, studienævnet vil
gøre hvad de kan for at det bliver fysisk men der er ikke noget med sikkerhed endnu.

