Oeconrådsmøde dagsorden d. 18.02.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria Justine Ulriksen Draborg
Referent: Mathias Barding

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 21.01.2019
- Godkendt

3. Nyt fra formandskabet
4. Politisk udvalg
-

a. Studienævnet
i. Opdatering fra mødet d. 23.01.2020
Konstituerende (Bo blev formand /Esben blev næstformand)
o Bo stopper som formand (aftræder 1. marts)
§ Michael svarer er studie formand
Ordinær møde:
o Bachelor
§ Små navneændringer men ellers ikke meget nyt.
o Kandidat
§ Kernefag - studienævnet gik ind med indstillingen om at få så mange fag
som muligt inkluderet, og med så få point som muligt. Det endte med 13 fag
og 30 point.
§ Progressionskravet bortfalder til fordel for kernefags ordningen.
§ Kvalitetssikring af kernefagene blev udtrykt forsikret at det ville være i fokus
specielt forløbet omkring macro 2 og micro 2.
• Både udbyttet af faget og forelæserens formidlingsevne anses for at
være ekstra vigtige for kernefagene.
§ Der er rejst spørgsmål om hvordan studerende der ønsker en
driftsøkonomisk vinklen (der ikke er finance) skulle finde deres fag blandt
kernefagene, og til det blev der svaret at administrationen ønsker at vi som
oeconer skal skille os ud ved at være mere national økonomi orienterede så
vi differentiere os fra HA.
• Det bliver nævnt at kernefag skaber kunstig efterspørgsel efter
kernefagene over de andre hvilket farver hvilke fag der bliver
oprettet.
o Det var tydeligt at det var et stærkt ønske fra instituttet.
§ Bacheloren og kandidaten er blevet rettet ind sammen, imod den fælles
”økonomiske retning”.

§

§
§
o
o
o
o

Macro 2 har været et problem og derfor har man planner om at
omstrukturere den. Samme med Micro 2.
• Der er et ønske om at Macro 2 skal være et godt fag der bygger
ovenpå macro 1.
• Det bliver nævnt man måske kunne ændre navnet på Macro 2 pga.
dårligt renommé blandt ældre studerende.
• Det var klart for studienævnet at man da Bo(formand) så macro 2’s
tilbagemeldingerne ville han gerne lave det ordentligt.
Der er snak om at skabe en slags ”frivillige fag spor” for kandidaten.
• Som Macro1 -> macro 2 -> advanced macroeconomics eksemplevis
Studerende på den gamle kandidat ordning kan vælge nogen af de nye fag.

Studienævns formanden stopper (Bo Sandemann til fordel for Micheal Svarer)
Branden i janaur blev diskuteret.
Problemer med eksamensvagter (lommeregnere)
STUDERENDE SKAL SELV MEDBRINGE FORLÆNGELEDNINGER.

ii. Dagsorden for mødet d. 20.02.2020
o Bo skal være Sectionsleder men fortsætter i studienævnet
o Eksamensoplevelser:
§ Econometrics 1, accounting for decision and control, Macro 2
§ Financial econometrics - folk arbejdede i grupper selvom de ikke måtte.
• Karakterne var opadgående med snit på 10.6
• Mulige måder at imødekomme dette på, Randomisering af opgaver,
bestået/ikke bestået?
• Vil gerne at det ikke bare bliver en 4 timer med hjælpe midler.

5. Opdatering fra udvalgene
a. Aktivitetsudvalget
i. DGP
o Samarbejde med ØF (jens og claes)
§ Vi vil gerne have dem til at leje lokalet da det giver en alkohol bevilling
(fuglsangssalen)
§ D. 15 maj er foreløbig dato. Det ligger lidt spøjst med kapsejlads
§ Djøf og sponsorater, aktivitetspuljen er i luften måske
• Da aktivitetpuljen kræver noget faglighed så arbejdes der lidt på at
skabe noget faglighed i forlængelse af Michael Svarer måske.
§ Formattet med ØF er ikke helt fastlagt endnu men meningen er at det skal
glide over i en fest som ØF skal servere ved.
ii. Oeconaften
o 1. april, m1,
§ 1 OPØ + 2 Oeconer
§ Der er ikke nogen fastlagt endnu.

§

Det bliver nævnt nogle navne - henvendelser til Viktoria Ancher-Jensen.

b. Diminsionen er ikke fastlagt pga. Michael ikke er fastsat - den foreløbige dato 19.
september.

6. Eventuelt
Skal vi begynde at slå begivenhederne op på Årgangsgrupperne? Stemning for.

