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Worm og Marie Yvonne Liv Rasmussen (gik kl. 15.47 lige inden behandlingen af punkt 9)
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede kort om den nye uddannelsesbekendtgørelse, hvori
reglerne om det projektorienterede forløb er blevet præciseret. Marie Yvonne Liv Rasmussen
ytrede ønske om, at de studerende får mulighed for at evaluere det projektorienterede forløb
E16.
Bekendtgørelsen åbner desuden op for, at de studerende, der har fået dispensation, kan holdes
ude af opgørelsen af færdiggørelsestiderne. Studienævnsformanden vil drøfte dette med
fakultetet.
Studienævnsformanden orienterede kort om undervisningsudbuddet F17. Anne Traun
Ulriksen oplyste at der endnu mangler at blive allokeret undervisere på flere
samfundsvidenskabelige fag.
Studienævnsformanden orienterede om, at de studerende er blevet informeret om forøgelse af
sideantal på specialer via Blackboard.
Studienævnsformanden orienterede kort om det nye Vademecum, hvoraf det fremgår, at der
fremadrettet altid undervises og eksamineres efter den nyeste studieordning.
Bedømmelsesfristen for BA-projektet er desuden ændret fra 6 til 5 uger.
Studienævnsformanden orienterede om, at Samling af SDU’s regler om studiefremdrift er
blevet ændret. Der er alene tale om præciseringer.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Studieordning 2017
Studieordningerne blev godkendt. I den forbindelse drøftede studienævnet følgende punkter:
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Bachelorstudieordningen
Studienævnet drøftede hvorvidt Virksomhedsøkonomi bør udgå som førsteårsprøvefag, men
det blev besluttet at bevare førsteårsprøven, som den ser ud nu.
Sammentællingen af timetal i normalforløbsmodellen for Markedsføringsøkonomer skal
konsekvensrettes.
For så vidt angår Moderne britiske studier, Moderne britiske kulturstudier og Amerikanske
studier drøftede studienævnet, hvilken formulering, der er den mest dækkende i forhold til, at
sprogfærdigheden skal indgå i bedømmelsen. Det blev besluttet at anvende den formulering,
der er foreslået i den nye fagbeskrivelse for Amerikanske studier, i alle tre fagbeskrivelser.
Det blev besluttet, at eksamen i både Moderne britiske studier og Moderne britiske
kulturstudier skal være en 72 timers eksamen med et omfang på 4-6 sider. Censuren skal
være intern med én bedømmer.
Studienævnet drøftede varigheden af eksamen i Interkulturel kommunikation (engelsk). Det
blev besluttet, at eksamen skal være en 24 timers eksamen.
Kandidatstudieordningen
Studienævnsformanden orienterede om, at fakultetet har indvilget i at udsætte fristen for
indlevering af studieordninger til 15. februar 2017 fsva. fagbeskrivelserne for Interkulturel
Kommunikation (tysk) og Negotiating Globally. Klaus Geyer er med i den arbejdsgruppe, der
skal udarbejde den nye fagbeskrivelse for faget Negotiating Globally, og han fortalte, at det
er svært at lave ét fag, der er relevant for alle sprogretninger. Arbejdsgruppen arbejder derfor
på at lave et 10 ECTS fag for hver sprogretning. Det skal undersøges, om spansk og arabisk
også skal anmodes om at udarbejde selvstændige fagbeskrivelser.
Studienævnsformanden orienterede om, at den nye fagbeskrivelse for Projektorienteret forløb
er blevet ændret en smule, idet der sket en opdeling på færdigheder og viden.
Beskrivelsen af censurformen skal være den samme som i bachelorstudieordningen, nemlig
intern bedømmelse med én eksaminator eller intern bedømmelse med to eksaminatorer.
Fagbeskrivelsen for International Market Relations skal revideres, så den lever op til
humanioramodellen.
Studienævnet drøftede, hvorvidt der i fagbeskrivelsen for Specialet skal henvises til
fællesbestemmelsernes regler om forøgelse af sidetal og arbejdsmængde i 2. og 3. forsøg.
Studienævnet var umiddelbart af den holdning, at der bør være en henvisning. Studienævnet
undrede sig i øvrigt over, hvorfor fagbeskrivelsen indeholder en distribution af ECTS, da det
jo er en intern aftale, der er de studerende uvedkommende. Studienævnssekretæren vender de
to punkter med fakultetet.
b)

Videnskabsteori
I forbindelse med udviklingen af det nye videnskabsteori er studienævnet blevet anmodet om
at tage stilling til eksamensformen. Arbejdsgruppen har foreslået, at eksamen afvikles som en
24 timers skriftlig bunden hjemmeopgave af et omfang på max 7 sider og med bedømmelsen
B/IB. Studienævnet tilsluttede sig forslaget. Steven Breunig giver besked til fakultetet.

5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Evaluering af forårets fag
Studienævnet besluttede at overlade det til studienævnsformanden og studiesekretær Anne
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Traun Ulriksen at udvælge fag til evaluering i foråret 2017. Fagene udvælges ud fra de
kriterier, der fremgår af evalueringsstrategien.
Studienævnet noterede sig, at evalueringsskemaet skal oversættes til engelsk.
b)

Drøftelse af aftagerpanelmødet d. 3/11 2016
Studienævnet drøftede forløbet af aftagerpanelmødet d. 3. november 2016. Studienævnet var
meget tilfreds med mødets udfald og aftagerpanelmedlemmernes engagement. Studienævnet
vil følge panelets anbefalinger fsva. alumneaktiviteter i form af en negot.-dag og oprettelse af
en LinkedIn gruppe. De faglige vejledere og aftagerpanelets Erhvervsudvalg arbejder allerede
nu på oprettelsen af en LinkedIn gruppe og afholdelse af netværksmøder. I forhold til
alumneaktiviteter vil studienævnsformanden undersøge, hvad fakultetet kan bistå med.
Studienævnet godkendte udkast til kommissorium og referat.

6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling
9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 30 sager.
10. Eventuelt

Studienævnsformanden takkede de afgående studenterrepræsentanter for deres arbejde.
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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