Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Lokale:

Studienævn for Cand. Negot Studier
19-11-2020- 12:00-15:00
Via Zoom

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
1. Uddannelsesregnskab for 2019 (bilag)
2. Genstart af proces vedrørende reform af censorkorpsenes
struktur (bilag)
3. Nye datoer for SN-møder i F 2021
4. Stillingsopslag på ny faglig vejleder
5. COVID-19: Nye tiltag som er gældende fra 29. oktober 2020 og
frem til 2. januar 2021, herunder omkring rammer for
undervisningsaktiviteter F 2021 og afholdelse af eksamener
V2020/2021 (HUM og SAMF)
6. Høring: Proces omkring samarbejde mellem de humanistiske
uddannelser med henblik på at sikre fakultetets samlede
økonomi
b) De studerende
c) Andre
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
5. Sager til behandling eksamen
1. Godkendelse af eksamensplaner for hhv. BA og KA negot.uddannelsen (bilag)
2. Ændringer i eksamensbestemmelser for mundtlige prøver ved
V2020/2021 (bilag)
6. Sager til behandling studieordninger
1. Studienævnet påbegynder evt. revision af studieordninger
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a. Indkaldelse til ændringer i studieordninger med ikrafttrædelse 1.
september 2021. Indkaldelsen har to fokuspunkter, som
studienævnet skal tage stilling til: Studieintensitet og Akademisk
skriftlighed (bilag)
b. Forslag til ændring i fagbeskrivelsen for Introduktion til
erhvervsøkonomi (bilag)
c. Ændring I fagbeskrivelserne for Consumption Studies og
Leadership and Organizational Communication (bilag)
d. Forslag til ændring i fagbeskrivelserne for Master’s Thesis KA
negot.- Odense og KA negot. Sønderborg
e. Forslag til ændring i HRM, Organisational Development and
Communication
f. Forslag om at faget Statistik bytter plads med Kultursociologi.
Studienævnet skal ved en eventuel godkendelse af ny placering
af fagene i forløbsmodellen tage stilling til
overgangsbestemmelser
g. Kan metode indarbejdes i fag på BA negot.-uddannelsen Arbejdsgruppen præsenterer resultat
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Godkendt handlingsplan for Negot.-uddannelserne (bilag)
2. Censorrapporter for censur rekvireret i Censorkorpset for
Erhvervsøkonomi i perioderne for 0919-0220 og 0320-0820 (bilag)
3. Eksaminatorrapporter vedr. censur rekvireret i Censorkorpset for
Erhvervsøkonomi i perioderne for 0919-0220 og 0320-0820 (bilag)
4. Censor- og eksaminatorrapporter vedr. sommereksamen 2020 på
SDU, modtaget fra Censorsekretariatet for erhvervskommunikation
og -sprog (bilag)
5. Orientering om plagiatsager for eksamensterminen V2019/2020 og
sommer 2020 (bilag)
6. Planlægning af Aftagerpanelmøde 2021: Fastsættelse af dato samt
emne. Studienævnets medlemmer opfordres til at overveje
eventuelle temaer for aftagerpanelmødet.
7. Eksamensevaluering S 2020: Udviklingen i de studerendes deltagelse
og præstationer ved prøver monitoreres, og der igangsættes om
nødvendigt tiltag for forbedring heraf
8. Nøgletallet for VIP/DVIP for E2019/F2020 (bilag)
9. Frafald: Studienævnet skal forholde sig til uddannelsens frafald efter
første år. Såfremt nøgletallet for frafaldet på uddannelsen er
utilfredsstillende, skal studienævnet redegøre nærmere for
forholdene og vurdere hvilke tiltag der eventuelt skal sættes i værk
for at rette op på forholdene
10. Studietid: Studienævnet skal forholde sig til uddannelsens nøgletal
for studietid. Såfremt nøgletallet for studietid på uddannelsen er
utilfredsstillende, skal studienævnet redegøre nærmere for
forholdene og vurdere hvilke tiltag der eventuelt skal sættes i værk
for at rette op på forholdene
11. Ledighed: Studienævnet skal forholde sig til uddannelsens nøgletal
for ledighed. Såfremt nøgletallet for ledighed på uddannelsen er
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utilfredsstillende, skal studienævnet redegøre nærmere for
forholdene og vurdere hvilke tiltag der eventuelt skal sættes i værk
for at rette op på forholdene
8. Andre sager til behandling
1. Udmøntningsnotat om hyrdebrev om handicap (bilag)
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling

10. Eventuelt

Mette Lund Kristensen

/

Mia Fenat

Studienævnsformand

/

Studienævnssekretær
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