Oeconrådsmøde Referat d. 24.02.2021
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ditte
Referent: Søren

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 21.01.2021
Status: Godkendt
Dagsorden, dato ændret på mødereferatet fra 30.11.2020 → 21.01.2021

3. Nyt fra formandskabet
Intet Nyt

4. Politisk udvalg
1) Studienævnet
a) Næste møde: 3/3-2021
Møde den 25/1-21
- Der blev sagt farvel til det gamle studienævn.
- Koordineringen med statskundskab omkring klyngefordelingen på PolØK
- Der bliver arbejdet på hvordan man undgår det der skete med Financial economics
- Der bliver ikke umiddelbart ændret noget på Mikro II eksamen, det blev ikke set som et
generelt problem at folk var trætte af eksamensformen
- Anne sidder i Meritudvalg
b) Sommer uni på Oecon & PolØk
En diskussion der havde været før, hvor man blev enige om at snakke med aftagerpanelet om at
de skulle inddrages.
Der er flere der har givet udtryk for det er træls at der ikke er sommerfag.
Det er en lang proces – det ville først kunne komme til næste sommer.
Den ene løsning er at man skal lave et sommerferie topic -lignende kandidat
Der skal laves en ønskeliste over de fag der kunne ønskes som sommerferie fag.
Det var en ide at anvendt økonomi kunne teste pensum og format af i sommerferien i år, det kan
undersøges. Eller åbne et fag op hvor der kan prøves at skrives en større opgave.
Det er muligt at skrive Topic som bachelor Oecon. 5 ECTS. Det er i stedet for et 5. semesters
valgfag.
Stemningen overfor summerschool fag der har høj kvalitet er positiv. Nogen ting vil blive taget
med til studienævns mødet i næste uge, mens det bliver forslået at der bliver skrevet til Bo og
spørge om man må skrive Topic.
Topic skal der gåes videre med, Applied Economics forhøres der om det er en mulighed for at lave
en test kørsel, der snakkes med studielederen for Erhversøkonomi om at reservere pladser til
Oecon og så arbejdes der videre med generelt Summer School i dette semester.

2) Akademisk råd
a) Sidste Møde
- Ny konstituerende Pro Dekan.
3) Fællesrådsmøde (Konstituerende)
- Studenterrådet vil gerne have mere fokus rygning
- Fokus på RUS 21
4) Uddannelsesforum
- Det er et konstituerende møde
De ”vigtige” ting er:
- Uddannelses kvalitet, der er ting der går igen flere steder i rapporterne.
o Evt. måle på hvor gode er forelæserne til at holde forelæsninger.
o Der er ikke indført nogen parametre vedr. overgangen til Zoom.
- Der er målt på forskellene for hvad der kan minimere 1.semster Frafald
o Oecon er den eneste signifikante variable er om man har en høj matematik karakter
på A niveau
o Poløk der er det adgangskarakter der er signifikante
o Ikke det mest grundige er lavet, fremstillet på registerdata. Er lavet for at minimere
1. Semester frafald.
o Nicolas tager snakken om bedre indføring i Matematikken
- Mindre kvote 1 og større kvote 2?
o Det er en god ide med de nye karakterkrav på 7
o Matematik prøven må ikke lægge sig som hindring for kvote 2
- Fast at udbyde kurser med mundtlig online eksaminer
o Der er en generel opbakning til forslaget, de to betænkninger var at det skulle
kraftigt overvejes hvilke fag det passer på og hvordan man modarbejde snyd.
o Forslag om at høre forelæsere om det er noget de ville synes var en god ide.

5. Opdatering fra udvalgene
1) Evalueringsudvalget
- Der mangler folk i evalueringsudvalget og der er tanker om at der skal holdes evalueringen
i april.
- Der er fire der meldte sig
2) Departmental Forum
- Der var møde i eftermiddag
- Snak om Corona, underviserne er også trætte af Covid. Katrine har samlet nogen små
kommentarer og sendt ud til dem, for at få noget feedback.
o En forlæser har oprettet en Slackchannel hvor der kan skrives feedback.
o En laver mentimeter feedback

o En stiller spørgsmål med svar på mentimeter
Der kommer nyt program der hedder Brightspace efter sommerferien
3) Aktivitetsudvalget
- Der er fundet nogen datoer til arangementer: 7. April Oecon aftenen og 21. maj til DGP
o DGP: Planlægningen er gået igang
o Oecon aftenen: Der er snak om en fra løvens hule og der søges forslag til kvindelig
Oecon.

6. evt.
-

Hvis der er nogen der har billeder fra Oeconråds aktiviteter fra de sidste år så må det gerne
sendes til Anna.

