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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
Steven Breunig, Mathilde Blom Christensen, Peter Alnor, Oliver Stryhn og Caroline
Busk Gaba.
Andre: Anne Traun Ulriksen og Mia Fenat (referent).
Afbud: Gry Høngsmark Knudsen og Nanna Tietgen Vedel Eriksen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.1 Forslag til
obligatorisk tilstedeværelse tyske samdriftsfag.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 21. februar 2019 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. Referatet er vedlagt
som bilag til orientering. Det fortrolige referat af 21. februar 2019 blev
godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Et nyt system til håndtering af studenteransøgninger, SAGA, skal
implementeres på alle studienævn på Humaniora. Saga er et
kvalitetsløft i forhold til SharePoint og mere GDPR compliant.
Implementeringen på Negot.-studier vil finde sted fra og med
studienævnsmødet den 25. april 2019. Studienævnsmedlemmerne vil
modtage en vejledningsmail forud for studienævnsmødet.
2. Studienævnsformanden orienterede om, at der nu indkaldes forslag
til tværfakultære talentprogrammer med frist den 26. april 2019. Efter
formandens vurdering er kriterierne for udvælgelsen af et tværfakultært
talentprogram voldsomme, og på baggrund heraf anbefalede
formanden, at Negot. som studie ikke går videre hermed. Studiet har
ganske enkelt ikke kapacitet til at udvikle et sådant talentprogram.
Formanden opfordrede dog til at man indsender forslag til tværfakultært
talentprogram, hvis man har en god idé. Forslagene skal sendes inden
for fristen enten til formanden selv eller til studienævnssekretæren.
3. Det Humanistiske Fakultet har besluttet at videreføre tiltaget for at
forbedre muligheder for at give faglig feedback til også at omfatte fag i
efteråret 2019. Studienævnsformanden fortalte i korte træk om tiltaget
og om hvordan der kan ansøges om midler til at lave feedback.
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Formanden er af den vurdering, at studienævnet alene skal orientere
Negot.’s undervisere om tiltaget, men at der derudover ikke skal gøres
yderligere.
4. Studienævnsformanden orienterede videre om, at det er blevet
besluttet, at tiltaget vedrørende studiegruppeunderstøttelse og tiltag for
at fremme akademisk skriftlighed skal fortsætte i E2019-F2020.
Tiltaget vedrørende studiegruppeunderstøttelse har som formål at
mindske frafald, og skal kobles på undervisningen i et fag.
Studiegrupperne kan understøttes af en VIP-mentor, som så skal gøre
noget aktivt i forhold til disse studiegrupper. Studiegrupperne skal
organiseres af uddannelsen, og den understøttende indsats er
fortrinsvist møntet på 1. semester, men kan fortsætte ind på 2.
semester.
Christian Heyde-Petersen (CHP) kommenterede, at Skriftlig
Sprogfærdighed 1 vil være et oplagt fag i forhold til tiltaget. Det vil
selvfølgelig kræve en studienævnsbeslutning at gennemføre, men
spørgsmålet er, om man reelt vil få noget ud af at lave tvungne
studiegrupper? CHP fortalte, at de studerende allerede på nuværende
tidspunkt opfordres til at lave de bundne opgaver i grupper, og det
frivillige tilbud fungerer fint.
Oliver Stryhn bemærkede, at studerende, der ikke fungerer socialt, vil
have svært ved at skulle tvinges ind i studiegrupper.
Caroline Busk Gaba tilføjede, at det kan give visse udfordringer i de
tilfælde, hvor studerende går ud af en gruppe.
Formanden kommenterede hertil, at det ganske givet vil medføre noget
administration, da det så bliver op til den pågældende underviser at lave
nye gruppesammensætninger.
Mathilde Blom Christensen spurgte til, om der er lavet statistiske
undersøgelser, der viser, at tvungne studiegrupper har en positiv effekt
på at mindske frafaldet.
Formanden svarede hertil, at der ikke er lavet kausalitetsstudier, der
påviser, at fordi man har været med i en studiegruppe, så falder man
ikke fra.
Studienævnets medlemmer blev enige i, at Negot.-studiet i første
omgang ikke ønsker at implementere tiltaget, men hører gerne om
andre studiers erfaring hermed.
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For så vidt angår tiltaget for at fremme akademisk skriftlighed, blev
Negot. valgt fra forrige gang, og formanden anså det derfor ikke for
nødvendigt, at drøfte det yderligere.
5. Studienævnsformanden oplyste, at SDU skal genakkrediteres i 2020,
og at der i den forbindelse skal deltage studenterrepræsentanter i et
Advisoray Board. Man skal som minimum have to år tilbage af studiet,
og være medlem af et studienævn. Frist for at indsende forslag til
studenterrepræsentanter er 29. marts 2019, og formanden anmodede
Caroline Busk Gaba til at overveje, om det er noget hun har lyst til.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen, som også har mere end to år tilbage af
sit studie, vil blive kontaktet og spurgt om hun ønsker at deltage.
6. Studienævnsformanden orienterede om status pr. 1. marts 2019 på
ansøgninger til KA negot.-uddannelsen. Der ses en generel stigning i
ansøgningerne. Således er der en stigning på 31 %, 20 %, og 37 % på
henholdsvis engelsk, spansk og kinesisk. Størst er stigningen til KA
negot.-uddannelsen med tysk, hvor stigningen er på hele 82 %. Der er
mange ansøgere, der har Negot.-studiet som 1. prioritet. Det er
selvfølgelig ikke ensbetydende med at lige så mange vil komme ind på
studiet, men tallene viser en øget søgning mod Negot.-uddannelsen i
forhold til forrige år.
Formanden berettede kort om dette års Kvote 2- ansøgninger til BA
negot.-uddannelsen. Tallene fra 15. marts 2019 viser, at 99 har søgt ind
på uddannelsen, og at 47 af disse har Negot.-uddannelsen som 1.
prioritet. Hvis ikke alle Negot.’s studiepladser i kvote 2 bliver brugt, så
vil de blive overført til Kvote 1. Der er således ingen studiepladser, der
går til spilde, fortalte formanden.
7. Studienævnet for cand. negot.-studiers forretningsorden er blevet
godkendt.
8. Studieordningen for KA negot. Kinesisk (Sønderborg) er blevet
godkendt.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4) Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 28 sager.
5) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
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6) Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede om, at der nu er blevet fremsendt
et endeligt forslag vedrørende obligatorisk tilstedeværelsespligt på de
tyske samdriftsfag. Studienævnet har tidligere drøftet emnet, og i sin
beslutning lagt vægt på, at det ikke må medføre et øget ressourcetræk.
Fakultetet har siden indkaldt til møde, hvor bl.a. institutleder Sharon
Millar har deltaget. Her er der blevet lagt vægt på, at forslaget ikke må
medføre et øget ressourcetræk på administrationen, men at
administrationen af tilstedeværelseskravet skal blive mellem den
pågældende underviser og de studerende. Som følge heraf har man
fremsendt et nyt forslag, der indeholder en række mindre justeringer i
forhold til afviklingen af fagene. Studienævnet kunne godkende med
samme forbehold. At forløbet skal evalueres, og at det ikke må skabe et
uhensigtsmæssigt ressourcetræk på hverken administration,
undervisere eller studienævn. Studienævnsformanden vil melde tilbage.
7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnet drøftede hvilke aktører uddannelsen skal have kontakt til,
jf. punkt på Årshjulet for 2019. Studienævnsformanden kommenterede,
at studiet har aktører i aftagerpanelet, som netop er blevet udvidet med
flere medlemmer. Studiet har endvidere kontakt til SDU RIO ligesom
studiet via LinkedIn-profilen Cand. Negot. International har sit eget
netværk. Her har studiet kontakt til nuværende studerende og
dimitterede Negot.’er. Formanden fortalte, at studienævnet tidligere har
talt om hvorvidt studiet skal tage ud på besøg på diverse
uddannelsesinstitutioner med henblik på at udbrede kendskabet til
Negot.-uddannelsen, men da studiet deltager i Åbent Husarrangementer og interesserede derudover har mulighed for at deltage
i ”studerende for en dag”-arrangementet, ser formanden ingen grund
hertil. Dette års øgede antal ansøgere til uddannelsen viser da heller
ikke umiddelbart et behov herfor.
Studienævnets medlemmer var enige i denne betragtning.
Peter Alnor kommenterede, at han for nyligt har holdt oplæg for en
række studievejledere fra gymnasiet, der var inviteret af SDU til at
komme og høre nærmere om 3 uddannelser. Det havde været rigtig
godt, og studievejlederne havde haft mange spørgsmål til Negot.uddannelsen.
2. Med udgangspunkt i det netop veloverståede møde i aftagerpanelet
anmodede formanden studienævnets medlemmer om at tage stilling til
hvilke handlingspunkter, Negot.-studiet skal tage afsæt i. Formanden
mindede om, at studiet har fået tilkendt en række midler til at iværksætte
tiltag, der fremmer employabilitet.
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Oliver Stryhn (OS) fortalte, at han sammen med Peter Alnor er i gang
med at kontakte erhvervsaktive Negot.’er til at komme og fortælle om
deres karriereveje, herunder hvordan de har brugt deres studie og hvilke
valg de har taget undervejs. Arrangementet vil finde sted den 26. april
kl. 14-16. Til at starte med vil der være oplæg fra de inviterede og
efterfølgende vil der være mindre gruppesessioner, hvor de studerende
kan mødes med de inviterede erhvervsaktive Negot.’er for at sparre.
Christian Heyde-Petersen bemærkede, at det er vigtigt, at man i forhold
til et mentorforløb i forbindelse med specialeskrivningen også
medtænker erhvervsaktive personer, der har en anden baggrund end
Negot. Det behøver således ikke kun at være mentorer, der har en
baggrund i Negot.-studier.
OS kommenterede, at det vil være en god idé at lave et samarbejde
med RIO omkring et employabilitetsevent særligt tilrettelagt for Negot.studerende. Det kunne f.eks. være et arrangement som Company
Match. Som studerende får man meget ud af at deltage i et sådant
arrangement, men det er vigtigt, at det lægges på et tidspunkt, hvor der
ikke er undervisning.
CHP bemærkede, at det vil være at foretrække, hvis Negot.-studiet selv
arrangerer et sådant event, så det ikke udelukkende bliver et SDU RIO
arrangement.
Formanden kommenterede hertil, at studiet kan henvende sig til SDU
RIO med henblik på at identificere de virksomheder, der kan kontaktes.
Negot.-studiet kan herefter selv være med til at udvælge hvilke
interessante arbejdssteder, der skal udvælges til at deltage i en
Negot.Company Dating- event.
Mathilde Blom Christensen anmodede om, at både offentlige og private
arbejdssteder indgår i eventet.
CHP oplyste, at han og Steven Breunig har gjort sig overvejelser, om
hvorledes faget Erhvervskommunikation kan nytænkes. Idet aftagerne
på mødet har efterspurgt, at ansøgere i højere grad skriver sig ind på
den ansøgte virksomhed, så kan det være en mulighed at lade de
studerende i faget Erhvervskommunikation få redskaber til at analysere
en specifik virksomhed. F.eks. at undersøge hvad virksomheden
kommunikerer, og hvorledes de studerende kan matche denne
virksomhed. CHP og SB vil tage kontakt med fagets fagansvarlige og
høre om hvilke muligheder der er for sådan en nytænkning af faget.
CHP oplyste endvidere, at det vil give mere mening, hvis faget lægges
på et senere semester.

Side 5

Formanden bemærkede hertil, at en studieordningsændring ikke lader
sig gøre på nuværende tidspunkt, men at det er noget studienævnet har
mulighed for at tage stilling til på et senere tidspunkt.
Steven Breunig (SB) kommenterede, at en konsulent på SDU RIO, som
Negot.-studiet har samarbejdet med i forbindelse med faget Interkulturel
kommunikation netop er blevet fritstillet. Det er utilfredsstillende, da et
sådant pludseligt ophør har konsekvenser for tilrettelæggelsen af
undervisningen i faget. SB har sendt en mail til Fakultet, hvor han gør
opmærksom på problemet. SB vil orientere formanden, når han har hørt
nyt.
OS fortalte, at mange BA negot.-studerende enten ikke har kendskab til
eller ikke har adgang til LinkedIn profilen Cand.negot.International. Han
efterlyste derfor, at der blev gjort opmærksom på LinkedIn, og at man
husker at henvise til LinkedIn på Negot.’s facebookside hver gang der
laves et opslag.
Formanden anmodede de faglige vejleder om at lave en strategi for,
hvorledes, man kan øge de studerendes opmærksomhed på LinkedIn,
og hvorledes denne platform kan bruges i forhold til praktikpladser,
specialeemner og studiejobs.
Studienævnet besluttede sig endvidere for at udarbejde såkaldte
testimonials, små videoklip med studerende, der fortæller om hvordan
de har fundet frem til deres praktikplads, hvordan deres praktikopholdet
er forløbet, eller f.eks. små beretninger om, hvordan de studerende har
fundet frem til deres specialeemne. Dette til inspiration for øvrige
studerende.
Mathilde Blom Christensen spurgte til muligheden for et mere
standardiseret praktikforløb allerede på bacheloruddannelsen.
OS foreslog i den forbindelse, at der rykkes rundt på valgfagene,
således, at det bliver muligt for de studerende at vælge et praktikophold
på enten 10 ECTS hum. eller 10 ECTS samf. valgfag på 5. semester af
BA negot.-udddannelsen.
Formanden kommenterede hertil, at der pt. kun er én BA negot.studerende, der efter ansøgning til studienævnet har fået lov til at lave
et praktikforløb. Man skal passe på, at uddannelsen ikke går på
kompromis med fagligheden ved at have for meget praktik. Det er noget,
studienævnet kan tage op til overvejelse, næste gang, der skal laves
studieordning.
3. Studienævnsformanden orienterede om eksaminatorrapporterne for
censur rekvireret i Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske
Universitetsuddannelser i perioden 1. maj – 31. juli 218.
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Eksaminatorrapporterne indeholder ikke mange kommentarer.
Formanden bemærkede dog, at en eksaminator havde oplyst, at han
ikke kunne drøfte indhold med censor. Andre eksaminatorer havde
ikke haft kommentarer til den pågældende censor i forbindelse med
eksamen i andre fag. Formanden orienterede om, at hun vil bemærke
dette i sin besvarelse til det erhvervsøkonomiske studienævn.
8) Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9) Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10) Eventuelt
Intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 14:15

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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