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Referat af møde i Studienævnet for Negot.-studier
Torsdag den 12. juni 2014 kl. 14.15 i mødelokale Lysningen, 1. sal

Til stede: Christian Bonde, Julie Emontspool, Klaus Geyer, Kim Hansen, Søren
Jollmann, Sharon Millar
Afbud:
Christian Heyde-Petersen, Lene Hansen, Martin Elkjær Kristensen
Negot.-råd:
Til stede: Mette Lund Kristensen
Afbud:
Hans Heinrich
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat af mødet den 1. maj 2014
Referatet blev godkendt

3.

Meddelelser
- studienævnet godkendte eksamensplanen for kinesiskstudiet
- de studerende bemærkede, at det nævnte eksamenssprog for engelsk BA-projekt
skal rettes, idet der står, at det er dansk
- nogle studerende på 4. semester havde henvendt sig med forslag til ændringer i
studieordningen. De vil indgå i efterårets studieordningsreform.

4.

Ekspederet af studielederen
Studielederen havde ekspederet et bekymrende antal sager vedr. eksamenssnyd.
Visse af vores udvekslingssteder i udlandet giver problemer mht.
meritgodkendelser, idet deres fag ikke harmonerer godt med negot.-studiets fag
mht. til indhold og omfang. Studielederen har indkaldt de relevante faglærere til et
møde efter sommerferien mhp at finde en løsning.
Misforståelser vedr. eksamensform i arabisk portfolio samt valgfag i HRM vil
blive fulgt op i efterårets studieordningsreform.

5.

Indplaceringstest i engelsk
Sharon Millar har været ansvarlig for et forsøg med brug af indplaceringstest på
engelskretningen. Det har vist sig, at de studerende allerede har det tilstræbte
niveau, og forsøget vil derfor ikke blive gjort permanent. De anvendte tests tester
den mundtlige sprogfærdighed – og der er snarere brug på fokus på
skrivefærdigheden.
Erfaring fra spansk viser det samme – især fordi det er de bedste studerende, som
deltager i den ekstra undervisning, testene danner grundlag for.

På tysk er der bedre erfaring med testene, men også her er det de dygtigste
studerende som mest deltager.
Mulighed for mere systematisk tilrettelæggelse af udlandsophold anses af
studienævnet for at være den bedste måde at højne sprogfærdigheden.
Mulighederne vil blive undersøgt i forbindelse med studieordningsreformen i
efteråret.
6.

Studieordningsændringer
Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer vedr. ordlyd om delprøver, samt
hjælpemidler i Statistik og ændring vedr. minimumskarakter i gennemsnittet i
International økonomi 2.
Det skal undersøges om aflevering af bilag på papir stadig skal være tilladt i
Statistik.
Studienævnet godkendte fagbeskrivelse for Matematikfaget, som første semester i
Microeconomicsforløbet på negot.-studiet i kinesisk.

7.

Negot Case Competition
Julie Emontspool fremlagde en evaluering af forløbet og konkluderede, at der var
kommet nogle relevante input til en revision af initiativet. Der var enighed om at
initiativet fortsat er relevant, evt. med en negot. kandidat til prisoverrækkelsen og
med et kendt firma som opdragsgiver. Der blev nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Søren W. Jollmann, Julie Emontspool og Steven Breunig til at
komme med et oplæg til videreførsel af initiativet.

8.

Dispensationspraksis
Studienævnet tilsluttede sig et forslag fra studielederen til en opstramning af
ansøgningsfristerne, og var enig med studielederen i, at det er nødvendigt at
indskærpe de studerende, at der skal være tale usædvanlige forhold for at kunne
bevilge 4. gangsdispensation.
Studielederen vil iværksætte en informationskampagne i efterårssemestret.

9.

Studenteroptaget 2014
Alt tyder på, at søgningen til uddannelserne i Odense samt BA-uddannelsen i
kinesisk er nogenlunde som sidste år – dog en anelse lavere. Derimod er
tvivlsomt, om kandidatuddannelsen i kinesisk kan oprettes.

10.

Undervisningsevaluering
Der mangler stadig en del evalueringer, så punktet sættes på dagsordenen for
næste studienævnsmøde. Der blev nedsat et udvalg til at arbejde med en ny form
for evaluering bestående af: Mette Lund Kristensen, Klaus Geyer, Søren
Jollmann, Kim Hansen og Sharon Millar.

11.

Eventuelt
Søren Jollmann bemærkede, at en del studerende har efterspurgt et
dimissionsarrangement – gerne et fælles for bachelorer og kandidater.
Studienævnet tilsluttede sig, at der arrangeres noget næste år.

12.

Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet behandlede 67 ansøgninger, jf. det fortrolige referat.
Sharon Millar, Studieleder

