Oeconrådsmøde Referat d. 22.03.2021
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ditte Stolberg-Porup
Referent: Søren Ulka

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 24.02.2021
Status: Godkendt

3. Nyt fra formandskabet
1) Update Bladet-Ø
Der er en afgående redaktør og viceredaktør, da de bliver færdige. Der bliver lavet stillingsopslag,
spred ordet.
2) Artikel i Børsen om Peter Hermann
Micheal Svarer har fået mulighed for et oplæg med Peter Hermann. Han vil gerne komme fysisk på
Universitet. Alt efter hvad oplægget handler om skal det målrettes en smallere eller bredere
gruppe studerende, enten på Økonomi, Fuglsangs Alle eller BSS

4. Politisk udvalg
1) Studienævnet
a) Sidste møde: 3/3 -21
i) Kursusevalueringer
Financial Econometrics har fået dårligere og dårligere evaluering
ii) Kursusbeskrivelser
Der er blevet godkendt
iii) Trivsel
Der er blevet snakket om hvordan trivslen er nu og hvordan det bliver komme tilbage. Det bliver
måske en udfordring at komme tilbage efter et år med begrænset social kontakt. Det er blevet
forslået at man laver nogen studiegrupper, hvor man kan melde sig på hvor man kan mødes og
starte op igen. Der udbedes om flere løsninger.
Forslag:
- Lave nogen alternativer til fester
o Fodboldturnering
o Filmaften
o Keramik maling
- Fokus på at få de førsteårs studerende med ind
- Fra universitetets side bookes der nogen bestemte lokaler til bestemte Hold/Årgange. For
at sikre de nye semestre har faste pladser hvor man kan sidde.
- Det ville være fedt at lave udklædning i botanisk have, lidt ligesom i Oecon Rusuge

-

Pas på de Kandidat studerende, der først kommer på kandidaten, ikke bliver glemt
o Sørge for at vise dem rundt eks.
o Gøre det til et tilvalg
o Lave en kontaktperson til tilflytterne
- Man skal prioritere bookningerne på Fuglsangs alle til trivsels fremmende aktiviteter
- Reserver borde i kantinen til at møde folk eller sige det ikke er til læsning, men til hygge og
drikke en kop kaffe.
b) Næste møde 23/3-2014
i) Ændring af PolØk valgbarhed ifbm. Studienævnet
Der stilles forslag om at alle studienævnspladser lægges sammen, så PolØks plads lægges sammen
med Oecon pladserne. Det skal skrives ind i statutten at Oeconrådet har en ambtion om at opstille
en PolØker. Der bliver snakket med Peter Bjerre
ii) Topic og flere valgfag på bacheloren
iii) Assurance of learning
Studienævnet skal vælge nogen spørgsmål som Censor og eksaminator skal bruges til bachelor
forsvar.
iv) Fagevalueringer
Der kommer en anden forlæser på matematisk analyse og econometrics 1
v) Eksaminer til sommer
De studerende skal lave en prioriteret rækkefølge af eksaminer, det der er prioriteret som nr. 1 er
bachelor og speciale forsvar. Anden prioritet er de yngste semestre, så de næste yngste.
Det lyder til at man planlægger alle eksaminer online, men hvis det skulle blive muligt, så rykkes
det offline.
Opdatering ifht. Kvalitets sikring af eksaminer, der skal fremlægges modeller for det på en møde
med institut lederen snarest.

2) Uddannelses forum
Hvis vi vil have lavet ændringer på evalueringsskemaer ifht. at få evalueret online
undervisning. Så skal vi have fat i nogen der sidder højere oppe fordi det er dem der styrer det.
Det er et politisk valg ikke at have spørgsmål om det. Det tages videre i akademisk råd om
hvordan vi får det med.

5. Opdatering fra udvalgene
1) Aktivitetsudvalget
a. Oeconaften
Der er kommet et samarbejde med Djøf om mad fra Grillens Burgerbar. Der er åbent for tilmelding
på facebook eventet. Der er en Oecon og en Poløk. Der mangler en OEcon
2) R-Bygningsudvalget
a. Fælles foreningskalender

Der er oprettet en fælles foreningskalender, og man skal huske at oprette arrangementer, så der
kan koordineres med de andre foreninger om arragementer.
3) Dimissionsudvalget
a. Update
Der er fundet en dato, det er den 18. september. Alle dem der kan må meget gerne møde op og
hjælpe. Tanken er man gentager successen med at studieleder for PolØk kommer og giver hånd.
4) IT-Udvalget
Medlemmer af bestyrelsen må gerne sende deres E-mails til Anne

6. evt.
1) Bestyrelsespladser i BSS books
Forslag om at forslå DJØF at give gavekort til BSS Books, i stedet for at give til SAXO.
2) Den nye universitetspark
Der er blevet lovet at der ville være 1:1 studiepladser, men der ryger 25% af de lovede
kvadratmeter som det ser ud lige nu.
Vi skal skabe noget støj omkring det og nævne det overfor forskellige menneskere.
3) Kahoot

