Oeconrådsmøde referat d. 26.10.2020
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Victoria
Referant: Mathias

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 05.10.202
Godkendt

3. Nyt fra formandskabet
a. Julefrokost
i. Bliver desværre ikke til noget i år. Det skulle have været d. 27 november men da
vi ikke ved om forsamlingsforbuddet forlænges aflyser vi. - Vi prøver at holde
noget fredagsbar online i stedet.
ii. Det bliver foreslået at vi holder noget fastelavn/påske frokost i stedet
b. DSF's politikkonference
i. Det bliver arrangeret af studenterrådet og bliver afholdt på AU i år så hvis man
har lyst til at deltage skal man kontakte Victoria.

4. Politisk udvalg
a. Studienævnet
i. Opdatering fra mødet d. 06.10.2020
i. Delegationsskrivelsen:
1. Master uddannelserne bliver inkluderet i delegationsskrivelsen.
2. Fritagelse fra studieaktivitetskravet som følge af barsel.
3. Aflevering af speciale, master og de andre store afhandlinger.
4. Merit ift. Beståede fag og ikke beståede fag fra andre studier.
a. Kendelsen fra uddannelsesministeriet har undermineret
AU’s retningslinjer, så der skal laves nye.
5. Midlertidige indskrivninger bliver indført på
delegationsskrivelsen, man kan blive midlertidigt indskrevet på
kandidaten hvis man kun mangler 20 etcs point, der ikke er
bachelor-opgaven.
ii. Studiestarts konceptet - den faglige og social interaktion.
1. De første 2 semestre prøver man at lave en ”langstrakt
studiestart” da der er nogen studier der vise at det har været
godt for de studerende at strække det længere end bare de
første måneder.
iii. Fagklyngerne er blevet godkendt som de blev fremsat af OR.

1. PØ- klyngens overlap med statskundskabs fagklynger undersøges
af Ida der deltager ved statskundskabs studienævns afgørelse.
2. for fagudbuddet for efteråret 2021 bliver det muligt at se
undervisningsplanen og eksamensplaner.
iv. OR skulle snakke om hvilke typer af fag de studerende gerne vil have til
summer school:
1. Policy rettede økonomi-fag bliver efterspurgt for PØ
(labor/health/welfare state agtige).
2. Redskabsfag så det er muligt at supplere op så det er muligt at
anvende redskaberne i projekter / topics agtige fag.
3. Der måtte gerne være et bredt udbud så folk kan bruge det til at
supplerer når de kommer hjem fra udveksling.
v. Reeksamen for første år er blevet lavet om så man kan nå alle 3
reeksamener første år
vi. Til eksamenerne for vinteren, tager administrationen søndag i brug for
at kunne overholde restriktionerne.
1. Det bliver efterlyst at administrationen er bedre til at oplyse
omkring hvordan eksamenerne kommer til at forløbe.
- den foreløbige udmelding er at de prøver at få det til at foregå
on-site.
ii. Dagsordenen d. 03.11.2020 - ikke kommet endnu.
b. Plakatstorm
i. I år var der en fredelig plakatstorm.
ii. Ift. Valgboder er der kommet en masse regler, de bliver smidt op senere.
c. Fællesråds mødet d. 22.10.2020
i. Studenterrådets valgprogram
ii. Afvikling af univalget
iii. Grøn omstilling

5. Opdatering fra udvalgene
a. Aktivitetudvalget:
i. DGP
1. DGP blev afviklet torsdag, Mikkel Bennedsen vandt,
Han underviser i mat/stat på 1. semester,
Det blev delt instagram og blev streamet live på facebook
Når checken sponsoreret af nationalbanken kommer bliver der taget
nogen fine billeder.

2. Vi vil gerne prøve at dele det mere, da næste semesters afstemninger
snart skal starte.
ii. Forskerrunden
1. Formatet bliver lavet om så forelæserne stadig kommer on-site men
deltagelsen er online.
b. R-bygnings-udvalget
i. Køkkenet nede ved ØF er blevet lavet om, så der nu også er både varmt og koldt
vand i maskinen.
ii. ØF skal måske være lidt bedre til at gøre rent.

6. Evt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ditte har købt pant skraldespande så man kan samle pant og det ikke ligner affald.
Det er kommet kopper.
Der har været småkager time, og det virker fornuftigt nok.
Der er en reklame der kommer med i bladet Ø og måske på døren.
Instagram og facebook skal deles på årgangs siderne.
Semester møde med dekanen i morgen (corona er indholdet i morgen)
i. Forslag om at det bliver lagt op til forelæserne hvordan de vil tilrettelægge
undervisningen.
ii. Pres dekanen lidt om hvad der sker med eksamenerne
iii. Møde med djøf studerende - samarbejde, de vil gerne være en større del af det.

g. Forespørgsel om næste måde som er det konstituerende, kan rykkes fra kl 16 start til kl
18 start. - ingen indsigelser mødet bliver rykket så det starter kl 18 i stedet.

