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Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
1.oktober 2015
/MF
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie Emontspool, Steven Breunig, Klaus Geyer, Christian
Heyde-Petersen, Mie Borg-Hansen, Lene Hesseldal Christensen og Marie Yvonne Liv Rasmussen.
Andre: Simon Hedegaard og Mia Fenat (referent)
Afbud: Christian Bonde og Jonas Thykjær Poulsen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studielederen orienterede om, at SDU har gennemført en undersøgelse af studiestarten i
2014 på tværs af hele universitetet, og at resultaterne af denne undersøgelse nu foreligger.
Overordnet ser det ud til, at de studerende på negot.-uddannelsen er tilfredse. Et område,
der dog kan og skal forbedres er videreformidlingen af information, som de studerende
efterspørger. Studiestarten for 2015 er endnu ikke blevet evalueret, men forhåbentligt vil
evalueringen af denne vise sig at være endnu bedre end den i 2014, idet de faglige sociale
tutorer har gjort et stort stykke arbejde for de nye studerende.
b) Vademecum - vejledning i udarbejdelsen af studieordninger – er nu blevet revideret. Det
er især afsnittet omkring kandidatspecialet, som er særligt interessant. Det er vigtigt, at
nævne, at den studerende ikke bliver automatisk tilmeldt specialet, men at der er tale om
en obligatorisk tilmelding. Dette fremgår også i Fællesbestemmelserne. Vigtige frister for
så vidt angår specialet er følgende:

For studerende, der skal skrive speciale i forårssemesteret gælder, at den studerende
tilmelder sig specialet senest den 1. februar med en afleveringsfrist den 1. juni.
Bedømmelsen af specialet skal være afsluttet senest den 30. juni.
For studerende, der skal skrive speciale i efterårssemesteret gælder, at den studerende
tilmelder sig specialet senest den 1. september med en afleveringsfrist den 1. januar.
Bedømmelsen af specialet skal være afsluttet senest den 31. januar.
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c) Studielederen orienterede videre om notat vedrørende tværfakultære fag og dispensation.
Notatet behandler spørgsmålet om, hvilket studienævn, der skal behandle dispensationsog meritansøgninger m.m. for studerende, der tager fag på andre fakulteter. Af notatet
fremgår, bl.a. at hvis der i uddannelsens studieordning indgår fag fra andre fakulteter, vil
det være det studienævn, hvor uddannelsen er forankret, som behandler en dispensationseller meritansøgning. Hvis den studerende tager valgfag på en anden uddannelse ved et
andet fakultet, vil det være det studienævn, der udbyder faget, som skal behandle en
ansøgning om dispensation. Når man udbyder et fag, så skal man også behandle en
ansøgning om dispensation. Dette gælder dog ikke ansøgning om yderligere prøveforsøg
eller om dispensation fra reglerne om førsteårsprøven, idet behandlingen af ansøgningen
har betydning for den studerendes indskrivning på uddannelsen.
d) SDU valg 2015 er nu udskrevet, herunder er der udskrevet valg for de studerende til
samtlige studienævn for den kommende 1-årige valgperiode, 1. januar til 31. december
2016. Fristen for indlevering af kandidatlister er 5. november kl. 12.00, selve valget
afholdes 24.-25. november 2015. Studielederen opfordrede næstformanden til at tage
initiativ til at gøre opmærksom på valget hos de studerende. Marie Yvonne Liv
Rasmussen vil sørge for, at UN ligeledes inddrages med hensyn til at skabe
opmærksomhed omkring valget blandt de studerende.
e) Rettelsesbladet for Negot 2010 rev. 2014 for faget Statistik er blevet godkendt.
f) Frister for fremsendelse af studieordninger og rettelsesblade, der skal træde i kraft 1.
september 2016, er nu fastsat. Den 15. november skal studienævnet indsende en liste over
nye studieordninger og rettelsesblade til Fakultetet. Den 5. januar skal studienævnet sende
godkendte nye studieordninger og rettelsesblade til Fakultetet.
4. Ang. midler til socialt arrangement
En faglig tutor har indsendt studienævnet en ansøgning om midler til et socialt arrangement.
Studienævnet drøftede hvilke overordnede principper, der skal gælde i behandlingen af sådanne
ansøgninger. Det blev besluttet, at studienævnet gerne vil støtte sociale studiefremmende
aktiviteter, og at hver studerende i en studiegruppe derfor som udgangspunkt kan søge
studienævnet om 150 kr.
5. Vejledende retningslinjer for studienævnenes arbejde
Juridisk kontor har udarbejdet et notat om dispensationer og fortolkning af usædvanlige forhold.
Et af hovedpunkterne i dette notat er, at afgørelser træffes ud fra saglige hensyn og at ”lige sager
behandles ens”. Studienævnets praksis må tage udgangspunkt i de konkrete forhold, der er på de
enkelte uddannelser. Der skal altid foretages en konkret vurdering i den enkelte sag, og
muligheden for dispensation er ofte betinget af, at der foreligger usædvanlige forhold. Fakultetet
vil snart udarbejde en høring på baggrund af notatet.
Studienævnet drøftede anbefalingerne, der blev nævnt i notatet, herunder hvordan en studerende
dokumenterer for de usædvanlige forhold i form af en lægerklæring.
Studienævnets klare holdning var, at der som udgangspunkt kan dispenseres fra en regel, såfremt
der foreligger begrundet dokumentation fra læger eller offentlig myndighed. Der skal ligge en
udtalelse om, hvad der søges dispensation fra og der skal være en årsagssammenhæng.
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6. Handlingsplan for studiemiljøundersøgelsen 2015
Resultaterne af Studiemiljøundersøgelsen 2015 er nu offentliggjort og studienævnet skal forholde
sig til resultaterne og udarbejde en handlingsplan for området. Handlingsplanen skal senest den
26. oktober 2015 indsendes til Fakultetet.
Medlemmerne af studienævnet drøftede, at det virker til at være en opdeling mellem danske og
udenlandske studerende på KA negot.-uddannelsen. I UN har de allerede snakket om at lave lidt
socialt for de KA negot.-studerende for at ryste gruppen sammen. Studielederen orienterede om,
at annuum midler kan bruges og tænkes ind her.
Det blev nævnt, at information omkring eksamen er mangelfuld. De studerende efterspørger bedre
information om eksamen og læseplaner. Det blev drøftet, hvordan man kunne forbedre
studiemiljøet her. De faglige vejledere og tutorer skal i højere grad informere herom ligesom
sekretariatet skal lægge information ud på negot.-hjemmesiden. Allerede nu foregår der en
opdatering af hjemmesiden, som forhåbentlig øger graden af information.
7. Arbejdsgruppen for Videnskabsteori 1
Arbejdsgruppen for Videnskabsteori 1 har ønsket at få en tilbagemelding på en række punkter.
Tilbagemeldingsfristen er 23. oktober 2015.
Studienævnet diskuterede arbejdsgruppens fremsendte materiale, herunder hvordan det
fagspecifikke kan anvendes på negot. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved, at
negot.-uddannelsen er blevet lagt sammen med Dansk. Studienævnet efterlyste, at negot.uddannelsen kommer for sig selv, alternativt at negot.-uddannelsen kobles sammen med
Humaniora sprogfagene, og at den humanistiske del af negot.-uddannelsen styrkes.
Studienævnet fandt, at det vil være meningsfyldt, hvis der er et specifikt fag at knytte
videnskabsteorien op på, og at der kommer til at indgå fagspecifikke øvelser.
Studienævnet fandt, at en skriftlig prøveform som en 24 timers hjemmeopgave var at foretrække.
8. Høring over udkast til principper for talentudvikling
Der er fremsendt en høring over udkast til principper for talentudvikling af studerende på SDU.
Høringsfristen er 30. oktober 2015.
Studienævnet drøftede udkastet og fandt, at det var nogle fine ideer, men at det praktisk ville være
vanskeligt at gennemføre. Det er ressourcekrævende at udvikle talentprogrammer, ikke mindst for
de studerende. Det blev drøftet, hvordan de studerende udvælges og af hvem, samt om hvilke
konsekvenser det vil medføre, hvis man som studerende dumpede talentprogrammet.
Studienævnet fandt, at de studerende i forvejen er presset som følge af studiefremdriftsreformen,
og det vil være mest hensigtsmæssigt, at det af eksamensbeviset fremgår, om man har været en
studerende af særlig udmærkelse. Herunder at det på det endelige eksamensbevis bliver noteret,
hvis man har opnået et gennemsnit på 7 eller derover, og hvis eksamenerne er bestået i 1.
eksamensforsøg.
9. Sager til behandling studieordninger
a. Der skal laves et rettelsesblad for faget Organisation med videnskabsteori. Delprøven skal være
med intern censur. Studienævnssekretæren går videre hermed.
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b. Underviseren for faget Intercultural Communication har udarbejdet forskellige eksamensformer
for de studerende, der er i udlandet og for de studerende, der er hjemme. Man har åbnet op for at
man kan tage faget i udlandet. Dette skal tænkes ind, når der skal lave rettelsesblade.
c. Der er fejl i fagbeskrivelsen for Projekt Præsentation på KA negot. Den version, der ligger på
nettet, er ikke den, som studienævnet i sin tid godkendte. Der skal laves et rettelsesblad for
engelsk sprogretning. Det skal i den forbindelse undersøges, om der skal laves et rettelsesblad for
spansk sprogretningen. Studielederen vil undersøge dette.
d. Den nye studieordning for BA negot. har skabt nogle udfordringer, hvad angår
overgangsbestemmelserne. Studienævnet var enigt om, at det skal undersøges, hvorvidt det
overhovedet er lovligt at tvangsflytte studerende. Såfremt det er lovligt, så kan udkastet til
rettelsesbladet godkendes, dog skal engelsk skriftlig sprogfærdighed i dette semester køre efter
den gamle studieordning, og dette skal fremgå særskilt i rettelsesbladet.
e. Listen over udkast til studieordningsændringer blev gennemgået. Studielederen gjorde
opmærksom på, at såfremt der er ændringer af andre fag end de oplistede skal disse fremsendes
inden næste studienævnsmøde den 5. november 2015.
Specialet – Studielederen undersøger om der kommer en selvstændig karakter på resumé med
1/10 vægtning. Hvis ikke, anmodes om en afvikling af resuméet. Studienævnet besluttede, at
resuméet fremover omtales som abstract, at det anvendte sprog i abstractet skal være anderledes
end det i specialet og skal forfattes på dansk eller engelsk.
Specialeworkshop – der skal rettes til sprogligt og i forhold til indhold.
Markedsanalyse – Per Østergaards anmodning om ændring blev accepteret.
Organisation med videnskabsteori – se punkt 9. a
International Relations – Anmodning om samlæsning, hvis faget har 3 konfrontationstimer
Negotiating Globally – Anmodning om udskiftning af Sociology of Language med Negotiating
Globally 10 ECTS (foråret 2016)
Interkulturel kommunikation – se punkt 9.b
Amerikanske studier – Der skal stå, at de studerende må medbringe pc til eksamen.
Projektpræsentation (engelsk) – se punkt 9. c
Marketing Across Cultures – eksaminationsformen for midtvejsprøven skal ændres til 2 timer.
Praktik/projektorienteret forløb – der skal stå noget om, hvad det betyder, at have en vejleder.
Brugen af nye skabeloner afføder en del spørgsmål herom fra de studerende. Alternativt skal det
undersøges om der må ændres i skabelonen, så der i stedet for vejleder står eksaminator.
Fagansvar – det er nødvendigt, at de fagansvarlige udpeger en kontaktperson, der står for
kommunikationen fsva. ændringer i fagbeskrivelsen.
5. Ansøgninger fra studerende

Studienævnet tog stilling til 32 sager.
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6. Eventuelt

Marie Yvonne Liv Rasmussen oplyste, at et lyttermøde vil finde sted i løbet af efteråret. IVK vil
sammen med Negot. via UN lave et arrangement, hvor man vil gøre opmærksom på, at
dimensioneringen rammer hårdt. Der vil på et senere tidspunkt blive sendt en invitation til
arrangementet, når dato foreligger.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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