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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
6a Forespørgsel fra underviseren i International Økonomi 1 – bilag
8b Høring – model for implementering af ny universitetslov på SDU – bilag
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Internationalisering af uddannelse
Hjørdis Albrektsen og Sabrina Bækkelund Larsen gennemgik baggrunden for projekt
Internationalisering af uddannelse, som er en del af Strategi 2020. Internationaliseringen går
på tværs af alle fakulteter, men projektet er forankret på Humaniora. Projektet udmøntes ved
følgende 3 handlinger: Integrering af udlandsophold i studieordningerne, skabe attraktive
rammevilkår for udenlandske studerende og øge udbuddet af bachelor- og
kandidatuddannelser på engelsk. Det betyder, at der i studieordningerne skal indbygges et
mobilitetsvindue, der gør det muligt for de studerende at tage på udlandsophold. Derudover
skal der skabes en ramme for Internationalisation at home, idet der på en 5-årig uddannelse
skal udbydes 30 ECTS på fremmedsprog. Der var bred enighed om, at Negot i forvejen
opfylder kravene, og at det derfor alene bliver en teknisk øvelse i at få det skrevet ind i
studieordningen. Emnet Internationalisering blev drøftet og flere af studienævnets
medlemmer spurgte ind til formålet med projektet. Hjørdis Albrektsen oplyste, at formålet er,
at de studerende skal blive mere attraktive for arbejdsmarkedet.
b)

Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede om afholdelse af Tysk-dansk sommerskole 2017.
Studienævnet udtrykte et ønske om, at bedømmelsesformen for BA-studerende ændres fra
B/IB til 7-trinsskala. Studienævnssekretæren orienterer fagansvarlig Thomas W. Friis om
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dette og opfordrer ham til at fremsende forslag herom til studienævnsmødet d. 21. april.
Studienævnsformanden orienterede endvidere om, at studienævnet indtil onsdag d. 1. juni
2016 kl. 12.00 kan indstille kandidater til Undervisningsprisen 2016. De faglige vejledere vil
sørge for, at der, på studiets facebookgruppe, bliver lagt en opfordring ud til de studerende
om at indsende forslag til kandidater til studienævnet.

4. Sager til behandling studieordninger
a) Fællesbestemmelser for samdrevne fag på bachelorniveau
Der var bred enighed om, at fællesbestemmelserne vil skabe mere fleksibilitet i forhold til at
ændre i fagbeskrivelserne for de samdrevne fag. Samtidig sikres fuldstændig ensartethed på
tværs af studieordninger. Studienævnet godkendte fællesbestemmelserne med en bemærkning
om, at der på skemaet på side 4 ud for Mundtlig kommunikation 2 skal sættes kryds ved
Negot og IVK.
b)

Ændring i fagbeskrivelsen for Marketing across cultures
Studienævnet kunne ikke godkende forslaget om at reducere i antallet af konfrontationstimer.
Antallet af forelæsninger skal være enten 3 timer om ugen i 15 uger eller 4 timer om ugen i
11 uger. Studienævnet godkendte, at midtvejsopgaven skal udføres i grupper, og den max må
være på 6 sider. Studienævnet godkendte endvidere ændringen af sideantal fra 8 til 6 sider i
reeksamensopgaven til den endelige eksamen. Studienævnet påpegede, at Negot.fagbeskrivelsen ikke skal indeholde en litteraturangivelse.

5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Drøftelse af evalueringsstrategi
Punktet udsættes til mødet d. 21. april.
b)

Planlægning af aftagerpanelmøde 2016
Punktet udsættes til mødet d. 21. april eller evt. mødet d. 26. maj. Punktet afventer en liste
med tilkendegivelser fra nye medlemmer af aftagepanelet fra Christian Ø. Heyde-Petersen.

c)

Årshjul 2016
Årshjulet blev godkendt.

6. Sager til behandling undervisning
a) Forespørgsel fra underviseren i International Økonomi 1
Underviseren havde foreslået at lægge forelæsningerne i forlængelse af hinanden to og to for
at skabe kontinuitet. Altså fire timer på en dag evt. afbrudt af en times pause. Der vil i så fald
være undervisning hver fjortende dag. Studienævnet besluttede ikke at imødekomme
forespørgslen, idet studienævnet vurderede, at det er for intensivt et forløb for de studerende.
Desuden har underviser tidligere argumenteret for, at de studerende glemmer, hvad der bliver
talt om fra gang til gang, når der er en uge imellem forelæsningerne. Studienævnet formoder,
at dette problem kun vil blive mere udtalt, såfremt der er fjorten dage imellem
forelæsningerne.

7. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
8. Andre sager til behandling
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a)

Ansættelse af tutorer 2016
Det blev besluttet, at stillingerne skal slås op inden for nærmeste fremtid.
Studienævnsformanden og studienævnssekretæren sørger for at udarbejde opslag og afholde
samtaler. Studienævnsformanden har aftalt med faglig vejleder Jonas Thykjær Poulsen, at
han skal involveres i ansættelsesprocessen. Det er planen at skære ned på antallet af tutorer.

b)

Høring – model for implementering af ny universitetslov på SDU
Studienævnsformanden orienterede kort om indholdet af modellen for implementering af ny
universitetslov på SDU. Studienævnet drøftede, hvad der skal ske med den automatiske
tilmelding til specialet, og studienævnsformanden vil stille spørgsmål til dette i høringssvaret.
Såfremt studienævnets medlemmer har yderligere kommentarer, skal disse indmeldes til
studienævnsformanden inden 29. marts.

9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 28 sager.
10. Eventuelt
Intet

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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