Oeconrådsmøde Dagsorden d. 10.06.2021
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ditte Stolberg-Porup
Referent: Søren Ulka

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den. 12.05.2021
Status: Godkendt

3. Nyt fra formandskabet
Ikke så meget nyt
De to nye fyre er måske med på dimensionen

4. Politisk udvalg
1) Studienævnet
Kommentar fra Ditte, Mia er frivilligt trådt ud af SN og Victoria har udtrykt ønske om ikke at
supplerer ind. Så vi skal have fundet en ny. – Skudt til senere på mødet
Markus er valgt til at indsupplerer i SN
Kort briefing af hvad SN er
Sidste Møde
Fag og Valgfag
Der blev forslået fra Ors side at valgfagene skulle gennemgås systematisk for at tjekke og
modernisere. Man vil gerne have et større fokus på drift og ikke national oecon.
Akadamisk skrivning og reference brug
Det forslåes at der vil blive tilbudt det samme kursus i det til bachelor og kadidaten
Reducering af frafald
Mette ville kigge på eksamensformerne. Derudover skal der se på en obligatorisk opgave der er
adgangsgivende til eksamen. Eller skal man have opgave i løbet af semsteret der giver 2-3 ects.
Housing economics fag bliver ikke udbudt mere da der mangler forlæsninger. Der opfordres til at
finde ud af at oprette det igen.
Macro Finance bliver udvidet til POLØK
Næste møde
Ingen dispensation eller merit sager

Ændret Kvote 2 optagelsesprøve, måske decideret optagelsesprøve
Eksamensklage over Programmering
Opgaven har været langt over niveau for en 3 timers eksamen. Tanken med eksamen er at den
skal være så svær at du ikke skal have 100% for at få den rigtig.
Der skal snakkes om kvaliteten af eksamenssikringen

2) Akademisk råd
Slettet grundet

5. Opdatering fra udvalgene
1) Aktivitetsudvalget
a) Oeconaften
b) DGP
c) Gerelt
d) Tour de forening
Forslå at forlæserne har en bod. Man kunne også dele dem ud til de forskellige forlæsere, eller
forlæsene tilmelde sig som hold
e) Beerpong turnering evt. sammen med ØF til en fredagsbar
f) Forskerrunde
Opfordring til at Oeconrådet bliver meget bedre til og stille op til forskellige arrangementer
Vi skal tilbage til at det er normalt med fremmøde
2) R-Bygningsudvalget
Hvis man har nogen ideer:
To ting:
Døren overfor FACA bliver ved med og låse selvom den står som låst op.
Vi skal købe nogen plakater der skulle hænge på gangen

6. Andet
1) OR-Mail
Fællesråd skal læse deres mails. Generelt skal man tjekke ens mail
2) Kopper
Vi skal have bestilt nogen kopper
3) Bss-Books
Der skal findes ud af hvad der skal ske med BSS Books, nu her og om 4 år ifht. Campus 2.0
4) Sommerfest
Hvornår og hvor?

Slutningen af august hvor vi kan blive rystet sammen. Forslag til afstemning om datoer
5) Oeconprisen
Der kan indstilles til prisen for 21’ og formanden skriver indstillingen. Der er fundet en indstilling.

7. evt.
Der er problemer med adgang til OR rummet – laves opslag på Facebook

