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Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
10. december 2015
/LEVL
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie Emontspool, Steven Breunig, Klaus Geyer, Christian
Heyde-Petersen, Mie Borg-Hansen, Lene Hesseldal Christensen, Jonas Thykjær Poulsen og Marie
Yvonne Liv Rasmussen.
Andre: Simon Hedegaard og Lene Vejsnæs Larsen (referent)
Afbud: Christian Bonde
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser

Meddelelser fra studienævnsformanden
a) Studienævnsformanden orienterede om læseplanen F16.
Meddelelser fra de studerende
a) Marie Yvonne Liv Rasmussen orienterede om status på arbejdet med at få foretræde for
Folketingets undervisningsudvalg.
4. Ang. midler til hjemmeside
Jonas Thykjær Poulsen oplyste, at hjemmesiden kun skal henvende sig til nye studerende.
Hjemmesiden skal indeholde relevant information om første semester. Det er tanken, at der skal
henvises til hjemmesiden i optagelsesbrevet. Der er i den forbindelse taget kontakt til en
medarbejder fra Optagelsen. De ansøgte midler skal gå til en studentermedhjælp, der skal udvikle
siden. De faglige vejledere skal stå for selve vedligeholdelsen af siden. Det blev drøftet, hvorvidt
der skal linkes til sdu.dk, og hvorvidt der skal være tale om en officiel SDU side. Det blev anført,
at problemstillingen skal afklares internt på SDU, da der ikke må køre parallelle systemer. Det
blev endvidere anført, at en del af den information hjemmesiden skal indeholde allerede fremgår
af Black Board. Endelig blev det anført, at tiltaget kan ses som en studiefremmende aktivitet.
Jonas Thykjær Poulsen vil undersøge, hvad tiltaget kommer til at koste. Studienævnsformanden
vil undersøge, om det er ok at linke til sdu.dk.
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5. Ang. midler til rustur 2015
Det blev besluttet at bevilge midlerne.
6. Tilbagemelding på undervisning
Studienævnet har modtaget en klage over undervisningen. Studienævnssekretæren skal sende brev
til Institutlederen, hvori der anmodes om, at instituttet sikrer, at eksamensopgaven afspejler
undervisningen. Der anmodes endvidere om, at den fagansvarlige inddrages i udformningen af
eksamensopgaven og afholdelsen af eksamenen. Studienævnssekretæren skal tillige sende svar til
de studerende.
7. Sager til behandling studieordninger
a) Vedrørende udkast til studieordningsændringer
Følgende ændringsforslag blev godkendt uden bemærkninger:
Bilag 7.c Markedsanalyse
Bilag 7.d Organisation med videnskabsteori
Bilag 7.f Interkulturel Kommunikation
Bilag 7.h Project Presentation
Bilag 7.i Elective based on Internship
Bilag 7.j Mundtlig Kommunikation 1
Bilag 7.l Bachelorprojekt
Bilag 7.m Negot kinesisk
Bilag 7.n Samdriftsfag
Bilag 7.o International Political Organisations
Bilag 7.p Introduction to International Relations
Bilag 7q Introduktion til Erhvervsøkonomi med entrepreneurship
Bilag 7.s alt. eksamensform mundtlig komm. i organisationer
Følgende ændringsforslag blev godkendt med bemærkninger:
Bilag 7.b Master Thesis Workshop og Speciale
Bemærkninger til Master Thesis: I den første workshop skal der være mere fokus på de
praktiske ting i forbindelse med tilmelding mm. Biblioteket bør derfor ikke holde oplæg på
denne workshop. Slides fra workshoppen skal være tilgængelige online, så de studerende der
er i udlandet har mulighed for at se dem. Den anden workshop bør ligge i starten af januar og
skal forberede de studerende til specialekontrakten. Biblioteket skal informere om
søgemekanismer og plagiering. Generelt bør de studerende havde en kvittering på alt, hvad
de uploader på Black Board. Studienævnsformanden undersøger om dette er muligt.
Bemærkninger til Speciale: Det blev drøftet hvorvidt resumeet skulle betegnes ”abstract”
eller ”summary”. Det blev besluttet at beholde ”abstract”, men det skal præciseres, at det max
er 1 normalside. For så vidt angår længden af specialet blev det besluttet, at det maximale
antal sider ved 3 studerende skal ændres fra 150 til 140 sider.
Bilag 7.e Negotiating Globally
Bemærkninger: I punkt g. Examination Requirements under Assessment skal ”No separate
grade is given for language, but language proficiency must be assessed as passed for the
examination to be passed” ændres til ”The student’s ability to communicate her/his ideas in a
well-structured and organized manner will be assed”.
Bilag 7.g Amerikanske studier
Bemærkninger: Teksten under Hjælpemidler skal ændres til ”Alle hjælpemidler herunder
Side 2 af 3

også PC. Ingen kommunikation med andre”.
Bilag 7.k Skriftlig præsentation af BA
Bemærkninger: Det skal ikke være muligt at skrive flere sammen. Der skal derfor tilføjes et
nyt punkt under eksamensbetingelser, hvoraf dette fremgår.
Bilag 7.n1
Bemærkninger: Den del af forslaget, der går på, at reeksamen automatisk skal være den
ordinære eksamen for studerende på udlandsophold blev ikke godkendt.
b) Det blev besluttet at imødekomme HA’s forespørgsel (bilag 7.r) om, hvorvidt de må udbyde
Kultursociologi som valgfag.
c) Klaus Geyer fremsatte ændringsforslag til § 29 Language Management i Studieordningen for
Cand.negot. Det blev foreslået, at eksamenen skal være med intern censur. Forslaget blev
godkendt.

De endelige fagbeskrivelser sendes til Studienævnets medlemmer til orientering inden de sendes
til fakultetet.
8. Ang. midler til socialt arrangement
Det blev besluttet at bevilge 150 kr. pr. deltagende studerende. Ansøgerne skal dog fremsende en
deltagerliste. For så vidt angår fremtidige ansøgninger skal deltagerlisten altid vedlægges som
bilag til ansøgningen.
9. Ansøgninger fra studerende

Studienævnet tog stilling til 41 sager.
Det blev besluttet, at studienævnet på næste møde skal have en principiel diskussion af,
hvornår der gives dispensation til at gå til reeksamen uden deltagelse i den ordinære eksamen
på baggrund af sammenfald i eksamensdatoer. Studienævnssekretæren undersøger, om der
kan gives afslag, men så til gengæld pr automatik gives 4. eksamensforsøg, såfremt det bliver
nødvendigt.
10. Eventuelt
Marie Yvonne Liv Rasmussen fremsatte forslag om, at Internationaliseringsgruppen inviteres til at
holde et oplæg på et af de følgende studienævnsmøder.
Næstformanden anmodede om, at den nye næstformand bliver gjort opmærksom på, at der skal
være bedre information til de studerende om valgproceduren næste gang der udskrives valg til
studienævnet.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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