Studienævn for: Cand Negot
Dato: 16-06-2016
Tidsrum: 10:15 – 12:30
Lokale: Lysningen, st.

Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
16. juni 2016
/LEVL
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Ø. Heyde-Petersen, Steven Breunig, Katrine
Victoria Bondrup Bagger (kom kl. 10.22 under behandlingen af punkt 8 e), Peter Alnor og Rasmus
Thorsøe Friborg
Andre: Anne Traun Ulriksen, Sanni Weber Kærsner, Jonas Thykjær Poulsen, Gry Høngsmark
Knudsen (kom under behandlingen af punkt 5 a) og Lene Vejsnæs Larsen (referent)
Afbud: Julie Emontspool, Klaus Geyer, Jesper Dahlstrøm og Marie Yvonne Liv Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at behandle punkt 8 e) Indstilling at nyt VIP-medlem
efter punkt 2.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede om, at Ian Woodward er ny negot.-koordinator på
samfundsvidenskab.
Studienævnsformanden orienterede om, at fakultetet har fremsendt et forslag til søjleopdeling
ifm. samlæsning af Videnskabsteori. Det var studienævnets ønske, at negot. bliver samlæst
med Engelsk. Det fremgår af søjleopdelingen, at negot. foruden Engelsk også skal samlæse
med Tysk. Studienævnet var positivt indstillet overfor søjleopdelingen.
Studienævnsformanden orienterede om, at de studerende, der skal skrive speciale i efteråret
2016 skal skrive efter 2016-studieordningen dvs. at specialet tæller 30 ECTS.
Ovenstående gælder for studerende indskrevet på studieordning 2013 og frem. Studerende på
de ældre studieordninger skal søge studienævnet for at få opstillet et studieforløb. Hvis de
udelukkende mangler specialet, skal de følge 2016-studieordningen. I studienævnet var der
bred enighed om, at dette skal medes klart ud til de studerende evt. som en annoncement på
Black Board. Der skal evt. også holdes et oplæg.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Ændring af fagbeskrivelsen for Virksomhedsøkonomi (fjernelse af forudsætningsprøven)
Da fakultetet har oplyst, at 1. årsprøvefag ikke må indeholde forudsætningsprøver, blev det
besluttet at tage forudsætningsprøven i Virksomhedsøkonomi ud af fagbeskrivelsen.
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Studienævnet besluttede endvidere, at der under undervisningsformer indsættes følgende:
”Der gennemgås et antal skriveøvelser”. Studienævnssekretæren informerer underviser om
beslutningen.
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Forslag til dagsorden for aftagerpanelmødet 2016
Studienævnet godkendte den foreslåede dagsorden for aftagerpanelmødet den 3. november
2016, dog således at dagens tema begrænses til ”Udvikling af kandidatprofiler”. Med henblik
på at introducere nye medlemmer af panelet til studiet, blev det endvidere foreslået, at
studielederens oplæg evt. skal indeholde en kort beskrivelse af uddannelsen, som den ser ud i
dag. Studienævnssekretæren sender information om dato og tema til aftagerpanelets
medlemmer i slutningen af juni.
Jonas Thykjær Poulsen har annonceret efter nye aftagerpanelmedlemmer på LinkedIn, og der
er kommet nogle interessante henvendelser. Studienævnssekretæren sender en nærmere
beskrivelse af aftagerpanelets arbejde til Jonas, som videresender til de interesserede.
6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
a) Afleveringsdato for praktikrapport
Studienævnet besluttede at følgende afleveringsdatoer skal gælde fra efterårssemesteret 2016
og frem:
Efterår: Ordinær eksamen den 1. december/ reeksamen den 15. januar
Forår: Ordinær eksamen den 1. maj/reeksamen den 15. juni
Studienævnssekretæren informerer de studerende, der skal i projektorienteret forløb i
efteråret 2016, om afleveringsdatoen pr. mail.
8. Andre sager til behandling
a) Midler til arrangementer afholdt af de faglige tutorer
Studienævnet besluttede at tildele midler til sociale aktiviteter i forbindelse med studiestarten.
På bacheloren bevilges efter ansøgning kr. 150 pr. deltager. Kvittering samt deltagerliste skal
vedlægges som bilag til ansøgningen.
I forbindelse med intromødet for kandidatstuderende den 31. august er der planer om at
afholde et socialt arrangement. Studienævnet besluttede at bevilge kr. 200 pr. indskrevet
studerende til arrangementet.
b)

Alumneaktiviteter
I forlængelse af fakultetets kortlægning af alumneaktiviteter drøftede studienævnet, hvorvidt
der skal etableres alumneaktiviteter på negot. Studienævnet vil forsøge at etablere et
alumnenetværk i forbindelse med aftagerpanelmødet den 3. november 2016.

c)

Høring om reduktion i antallet af eksaminer
Fakultetet sendte den 19. maj 2016 et notat om reduktion i antallet af eksaminer i høring hos
studienævnene. Studienævnsformanden informerede om indholdet af notatet.
Reglerne for antallet af eksaminerne bliver et problem på negot. især på bacheloren. Som
studieordningen ser ud nu, er der ca. 30 fag, der eksamineres i. Nogle af fagene udløser mere
end en protokol. Studienævnet udtrykte bekymring for at skulle reducere i antallet af
eksaminer, da det vil kræve en omlægning af hele studiet, herunder vil alle fagbeskrivelser
skulle ændres. Negot. har den særlige udfordring, at uddannelsen indeholder lige dele
samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. Mange af fagene adskiller sig så meget fra
hinanden, at det ikke kan lade sig gøre at slå dem sammen. Samtidig vil det blive svært at
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sikre progressionen, såfremt fag slås sammen. De studerende udtrykte stor bekymring, idet de
var af den holdning, at opbygningen giver rigtig god mening, som den er nu.
På kandidaten vil en reduktion skabe problemer, hvis det mundtlige forsvar af specialet skal
bibeholdes.
d)

ECTS fordelingen ved forhåndsmerit
Studienævnet drøftede nødvendigheden af at indføre begrænsninger i ECTS ved tildeling af
forhåndsmerit, således at det undgås, at de studerende kommer hjem med et skævt antal
ECTS og dermed får problemer med at finde valgfag på SDU, der kan summe op med de
manglende ECTS. Studienævnet besluttede, at det ikke er nødvendigt at indføre
begrænsninger, men det er vigtigt, at de studerende bliver vejledt godt.

e)

Indstilling af nyt VIP-medlem
VIP-medlemmerne indstiller Gry Høngsmark Knudsen som nyt VIP-medlem.

9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 40 sager.
10. Eventuelt
Intet
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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