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Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
14. januar 2016
/LEVL
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie Emontspool, Steven Breunig, Klaus Geyer, Marie
Yvonne Liv Rasmussen, Jesper Dahlstrøm, Peter Alnor, Katrine Victoria Bondrup Bagger og
Rasmus Thorsøe Friborg.
Andre: Simon Hedegaard, Sanni Weber Kærsner og Lene Vejsnæs Larsen (referent)
Afbud: Christian Ø. Heyde-Petersen
Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
Studienævnets medlemmer præsenterede sig. Studienævnsformanden henledte medlemmernes
opmærksomhed på vedtægtens bestemmelser om tavshedspligt.
2. Valg af næstformand for studienævn for Cand.negot
Peter Alnor blev valgt.
3. Godkendelse af forretningsorden for studienævn for Cand.negot
Forretningsordenen blev godkendt. Studienævnet besluttede fortsat at bemyndige
studienævnsformanden til at træffe afgørelse i hastesager, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2.
Studienævnsmødet
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser

Meddelelser fra studienævnsformanden
a) Strategiske prioriteringer
Studienævnsformanden informerede om, at der på høringsportalen er oprettet en mappe,
hvor studienævnene kan lægge egne forslag til strategiske prioriteringer ind og orientere
sig om forslag fra andre studienævn. Studienævnsformanden nævnte nogle af de forslag,
der allerede er lagt ind på portalen. Studienævnets medlemmer kom med en række forslag
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til strategiske prioriteringer, som blev diskuteret. Såfremt studienævnets medlemmer har
yderligere forslag, kan de sendes til Studienævnsformanden. Studienævnsformanden
lægger de indkomne forslag ind på høringsportalen.
b) Workshop om internationalisering af studieordningen
Studielederen informerede om, at der d. 23. februar samt d. 6. april 2016 afholdes en
workshop om internationalisering af studieordningen og opfordrede VIP-medlemmerne til
at deltage. Der blev gjort opmærksom på, at der er tilmeldingsfrist d. 15. januar 2016.
c) Redigering af de grønne sider
Studielederen informerede om, at fakultetet har besluttet at reducere i antallet af
redaktører på websiden. Der er oprettet en redaktionsgruppe, der fremadrettet skal stå for
opdateringen og redigeringen af de grønne sider. Studiet har således ikke længere selv
adgang til at redigere i de grønne sider. Der er dog stadig mulighed for at lægge
studiespecifik information op i et samarbejde med redaktionsgruppen. Der er endvidere
lavet et nyt menupunkt, der bliver fremtrædende på studiets forside, ”Negot og studieliv”.
Her vil der blive plads til f.eks. praktikopslag, oplæg fra virksomheder og forskere mm.
Centraliseringen blev diskuteret og problematiseret.
d) Kvittering på Black Board i forbindelse med aflevering af specialevejleder og
specialeemne
På studienævnsmødet d. 10. december 2015 blev det besluttet at undersøge, hvorvidt de
studerende kan få en kvittering, når de afleverer dokumenter så som ansøgning om
specialeemne og vejleder på Black Board. Studielederen informerede om, at det er ikke
muligt at sende en kvittering uden en ekstra administrativ procedure. De studerende kan
dog selv se på Black Board, hvilke dokumenter de har uploadet. Det blev besluttet, at de
studerende via skal informeres om, at de selv kan tjekke, at dokumenterne er uploadet.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Specialets aims
Følgende fremgår af fagbeskrivelsen for Specialet under Aims i studieordning
2015:”Students should demonstrate the ability to isolate and solve a problem by
independently and critically employing the methods and theories introduced during the
course on a topic of economic, social, cultural and/or linguistic relevance, which is relevant
to the chosen language area and/or involves literature in the chosen language to a significant
extent.”. Flere undervisere, studerende og censorer har spurgt til, hvad der skal forstås ved
”Significant extent”. Det blev besluttet, at ”significant” skal slettes, og at der i stedet blot skal
stilles krav om, at den studerende skal inddrage emner fra sit studie.
b) Angivelse af litteratur i Speciale og BA-projekt
Der har været forespørgsler fra vejledere angående krav til litteratur i speciale og BA-projekt.
Det blev drøftet, hvorvidt der er behov for at anføre i de 2 fagbeskrivelser, at specialet/BAprojektet skal afspejle teorier og metoder gennemgået i udvalgte obligatoriske fag på studiet.
Det blev desuden drøftet, om det skal fremgår af fagbeskrivelsen, at der bør inddrages
supplerende litteratur i det omfang, den konkrete problemstilling kræver det, og om der bør
angives et sideantal for supplerende litteratur. Det blev besluttet ikke at ændre i
studieordningen. Omfanget af litteratur bør i stedet drøftes den studerende og vejlederen
imellem i hvert enkeltstående tilfælde.
c) Rettelsesblad vedr. brug af hjælpemidler til eksamenen i Interkulturel Kommunikation
(arabisk)
På baggrund af en henvendelse fra de studerende og efterfølgende anbefaling fra faglærer
blev det besluttet, at der laves et rettelsesblad til studieordning 2013 rev. 2014, således at
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internettet bliver et tilladt hjælpemiddel til eksamenen i Interkulturel Kommunikation
(arabisk). Da faget er et samdriftsfag med IVK, kan beslutningen dog først iværksættes,
såfremt studienævnet for IVK også godkender ændringen. Studienævnssekretæren anmoder
studienævnet for IVK om at behandle spørgsmålet på et kommende møde.
5. Andre sager til behandling
a) BA-projekt workshop
Det blev drøftet, hvorvidt der er behov for en BA-projekt workshop i samarbejde med
biblioteket på samme måde, som man har på HA. Det blev besluttet at spørge studielederen
på HA, om vores studerende må deltage i deres workshop. Såfremt HA ikke er interesseret i
dette, blev det besluttet at bede biblioteket afholde en workshop særskilt for BA negot.
b) Drøftelse af i hvilket omfang der bør gives dispensation til at gå til reeksamen uden
deltagelse i den ordinære eksamen på baggrund af sammenfald i eksamensdatoer
Det blev besluttet, at praksis ved fuldstændigt overlap mellem to eksamener som
udgangspunkt skal være, at der gives dispensation. Ved delvist overlap mellem to eksamener
fx en stedprøve og en 24-timers eksamen, ønsker studienævnet en drøftelse fra sag til sag.
c) Drøftelse af hvornår der gives dispensation til 4. eksamensforsøg ved prøver, der indgår som
en del af 1. årsprøven hhv. ligger på første del af kandidatstudiet
Studienævnsmedlemmerne var enige om, at fag indeholdt i 1. årsprøven er udvalgt til at
indgå i 1. årsprøven, fordi der er tale om meget essentielle fag. Praksis for dispensation til 4.
eksamensforsøg i disse fag skal derfor være mere striks. For så vist angår andre fag, ønsker
studienævnet at tage stilling til flere af disse sager på møderne, så der kan blive dannet en
mere fast praksis.
6. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 49 sager.
7. Eventuelt
Muligheden for at holde et studienævnsmøde eller evt. et temamøde ud af huset blev drøftet.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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