Studienævn for: Cand Negot
Dato: 17-03-2016
Tidsrum: 14:15 - 17
Lokale: Lysningen, st.

Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
21. april 2016
/LEVL
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Ø. Heyde-Petersen, Steven Breunig (forlod mødet
efter behandlingen af punkt 4), Klaus Geyer (forlod mødet under behandlingen af under punkt 3),
Katrine Victoria Bondrup Bagger, Jesper Dahlstrøm, Peter Alnor, Rasmus Thorsøe Friborg og
Marie Yvonne Liv Rasmussen
Andre: Simon Hedegaard, Sanni Weber Kærsner, Jonas Thykjær Poulsen og Lene Vejsnæs Larsen
(referent)
Afbud: Julie Emontspool
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:
3 a) Studiestartsprøve og 1. årsprøve
Det blev besluttet at behandle punkt 4 a inden punkt 3
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden informerede om, at delegationen af kompetence til
studienævnssekretariatet nu er endelig.
Studienævnsformanden informerede om implementeringen af ny universitetslov.
Studienævnsformanden informerede om, at der skal indføres en studiestartsprøve på alle BAuddannelser. Studienævnet drøftede kort, hvordan en studiestartsprøve kunne se ud på Negot.
Studienævnsformanden informerede endvidere om de nye regler for 1. årsprøven. 1.
årsprøven skal omfatte 30 ECTS, og der må kun ligge et fag på 1. semester, resten skal ligge
på 2. semester. Da 1. årsprøven på Negot. kun omfatter 20 ECTS, skal studienævnet udpege
yderligere 10 ECTS, der skal være omfattet af 1. årsprøven. Studienævnet drøftede kort,
hvilke fag, der skal være omfattet. Da studienævnets beslutning vedr. studiestartsprøve og 1.
årsprøve skal være fakultetet i hænde senest den 17. maj, vil sagen blive afgjort ved skriftlig
behandling.
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4. Sager til behandling studieordninger
a) Fagbeskrivelse for Videnskabsteori
Steven Breunig informerede om sin deltagelse i fakultetets arbejdsgruppe om et fælles
videnskabsteorifag. Arbejdsgruppen har besluttet, at Dansk og Negot. ikke skal samarbejde
om faget, hvorfor Negot. skal finde et andet studie at samarbejde med. Studienævnet
drøftede, hvilke studier det giver mest mening at samarbejde med. Der var bred enighed om,
at Engelsk/Amerikanske studier er et godt match.
Studienævnet drøftede ligeledes, hvilken faglig baggrund underviserne bør have. Det blev
drøftet om undervisningen kan splittes op, således at de første undervisningsgange er fælles,
hvorefter de negot.-studerende undervises alene i appliceringsdelen
Fagets semesterplacering blev drøftet kort. Der var bred enighed om, at faget skal forblive et
3. semesterfag.
Steven vil få afklaret, i hvor høj grad Negot. har indflydelse på fagets indhold, og om der er
mulighed for at splitte faget op i en fælles del og en del kun for negot.-studerende. Næste
møde i arbejdsgruppen afholdes den 4. maj.
b)

Høring vedr. mundtligt forsvar af BA-projekt og speciale
Fakultetet har den 15. april 2016 sendt et forslag om afskaffelse af mundtligt forsvar af BAprojekter og specialer i høring.
Det fremgår af høringsskrivelsen, at Negot har mundtligt forsvar af BA-projekter, hvilket er
en fejl. Studienævnsformanden har allerede informeret fakultetet herom.
Studienævnet diskuterede for og imod afskaffelse af det mundtlige forsvar af specialer. Den
ene del var fortaler for at beholde fosvaret og foreslog at forsvaret evt. reduceres til en halv
time. Den anden del var fortaler for at afskaffe forsvaret. Det blev besluttet at lave et delt
høringssvar.

5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Drøftelse af evalueringsstrategi
Studienævnet godkendte det ændrede evalueringsskemaet, men den undtagelse, at
spørgsmålet under punktet ”Faglig udvikling” skal omformuleres til ”Hvordan har dit udbytte
af faget bidraget til en udvikling af dine faglige færdigheder og kompetencer inden for
kursets fagområde?”
Det blev besluttet, at der ikke skal laves midtvejsevalueringer på Negot.
Det blev endvidere besluttet, at Studienævnet ved udgangen af hvert semester, når
undervisningsplanen foreligger, træffer afgørelse om, hvilke fag, der skal evalueres i det
kommende semester. Dette skal tilføjes til årshjulet.
Studienævnet træffer afgørelse om evaluering i efterårssemesteret 2016 på mødet den 26. maj
2016.
6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
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8. Andre sager til behandling
a) Studiestart
Studienævnsformanden informerede om, at de tutorer, der blev ansat sidste år, er ansat for en
2-årig periode. Tre ud af syv tutorer har valgt at fortsætte i år. Studienævnet besluttede, at der
skal ansættes en ekstra tutor, så de bliver 4 tutorer i alt. Studienævnsformanden og
studienævnssekretæren vil sørge for, at der bliver slået en stilling op snarest muligt.
Studienævnsformanden vil desuden holde et møde med de blivende tutorer med henblik på
tilrettelæggelse af arbejdsopgaver.
Studienævnet besluttede at bevilge kr. 20.000 til studiestarten/rustur 2016.
9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 43 sager.
10. Eventuelt
a) Studienævnet drøftede mulighederne for fællesspisning i forbindelse med mødet i maj
eller juni. Studienævnsformanden undersøger mulighederne for at spise i restauranten.
b) Da Sanni Weber Kærsner afslutter sin kandidatuddannelse til sommer, skal der opslås en
stilling som faglig vejleder.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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