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Tidsrum: 14:15 – 16:00
Lokale: Lysningen, st.

Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
24. november 2016
/LE
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Ø. Heyde-Petersen (forlod mødet kl. 15.20 under
behandlingen af punkt 9), Gry Høngsmark Knudsen, Steven Breunig, Klaus Geyer, Peter Alnor, Jesper
Dahlstrøm og Emma Skelgaard Haas
Andre: Mads Gehrt, Jonas Thykjær Poulsen og Lene Engelstoft (referent)
Afbud: Emma Louise Worm og Marie Yvonne Liv Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden gennemgik i korte træk det udsendte notat vedr.
proportionalitetsprincippet og regler for senest afslutning af uddannelse.
Studienævnsformanden orienterede kort om udbuddet af valgfag F17. Der er netop blevet
tilføjet nogle ekstra samfundsvidenskabelige valgfag til listen. Fagene er indsendt efter fristen
men godkendt alligevel, da de ser interessante ud.
Studienævnsformanden meddelte, at hun har meldt fagpakker for internationale studerend ind
til fakultetet.
Studienævnsformanden orienterede kort om specialeprocessen F17. Der er ca. 63 studerende,
der på nuværende tidspunkt har indsendt ansøgning om emne og vejleder. Den første
specialeworkshop blev afholdt d. 8/11 og havde primært fokus på formalia samt valg af
emne. Workshoppen blev livestreamet. Det kunne konkluderes, at denne første del af
workshoppen fremadrettet bør afholdelse på et tidligere tidspunkt. I Fællesbestemmelserne er
der nu indføjet en regel om forøgelse af sidetal, hvis den studerende ikke indleverer en
kontrakt. Studienævnsformanden vil informere de studerende om dette via Blackboard.
Studienævnet problematiserede reglen og var af den holdning, at reglen er svær at udmønte i
praksis. Studienævnet satte blandt andet spørgsmålstegn ved, hvordan informationen om, at
den studerende ikke har afleveret kontrakt, og at sidetallet derfor skal øges, skal tilgå vejleder
og censor.
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b)

De studerende
De studerende informerede kort om resultatet af valget til studienævnet. Det var fredsvalg.
Det var alene muligt at finde 1 suppleant.

4. Sager til behandling studieordninger
a) Studieordning 2017
Studienævnsformanden fremlagde resultatet af mødet med fakultetet:
Bacheloren
Skriftlig præsentation af BA-projekt udgår og Forhandlingsteori og –træning øges til 10
ECTS (alle sprogretninger). Prøveformen bliver mundtlig med ekstern censur.
Amerikanske studier 1 og 2 lægges sammen til et 10 ECTS fag på 4. semester (intern censur
el. ingen censur). Erhvervskommunikation flyttes til 3. semester.
Mundtlig kommunikation 2 (engelsk): Den eksterne censur bevares. Eksamen skal ligge i
forlængelse af sidste undervisningsgang.
Britiske studier forbliver 2 fag a hver 5 ECTS. Moderne britiske kulturstudier: censuren
ændres til intern el. ingen. Eksamen skal ligge i forlængelse af sidste undervisningsgang.
Forudsætningsprøven fjernes på Interkulturel komm. (engelsk).
Kultursociologi: censuren ændres til ingen censur.
Tysk Interkulturel komm.: Klaus Geyer er blevet bedt om at drøfte med IVK, hvorvidt det
kan lade sig gøre at øge ECTS vægtningen til 10 ECTS med henblik på at lade faget
Mundtlig kommunikation i organisationer udgå. Klaus fortæller, at det grundet samdriften
med IVK ikke er muligt at ændre faget til et 10 ECTS fag. Efter en drøftelse med den
fagansvarlige foreslår Klaus, at der i stedet laves yderligere et 5 ECTS fag i Interkulturel
komm., som bygger videre på samdriftsfaget. Samdriftsfaget skemalægges før efterårsferien,
mens det andet fag skemalægges efter efterårsferien. Faget skal udbydes som valgfag for
IVK-studerende. Umiddelbart giver det ingen reduktion i antallet af eksaminer, men det skal
undersøges med fakultetet, om det kan lade sig gøre, at lave en bestemmelse om, at de
studerende, der er tilmeldt begge fag kun skal gå til eksamen i det fag, der udbydes efter
efterårsferien. Studienævnsformanden anmoder fakultetet om udsættelse af fristen for
indlevering af fagbeskrivelse fvsa. dette fag.
Kandidaten
Negotiating Globally og project presentation/language management lægges sammen til et 10
ECTS fag (alle sprogretninger). Der arbejdes ud fra den model, der anvendes i faget
Fremmedsprogstilegnelse, hvor alle sprogretninger starter med fælles undervisning og
derefter splittes ud i de sidste undervisningsgange, hvor der så fokuseres på den sproglige del.
Prøveformen bliver mundtlig med ekstern censur (én samlet prøve med én protokol). Rasmus
Nielsen, Klaus Geyer og Virginia Hvid skal anmodes om at udarbejde en fagbeskrivelse.
Studienævnsformanden anmoder fakultetet om udsættelse af fristen for indlevering af
fagbeskrivelse fvsa. dette fag.
Alle andre fag ud over Negotiating Globally og specialet skal have intern censur el. ingen
censur. De fagansvarlige anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal være intern el.
ingen censur. Consumption studies er problematisk, da samfundsvidenskab ikke ønsker at
ændre censuren. Lars Binderup vil drøfte problematikken med Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet.
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Studienævnet tilsluttede sig ovenstående.
Studienævnet besluttede endvidere, at specialet skal skrives på engelsk medmindre andet
aftales med vejleder.
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Karrierevejledningen på nettet
Pt. er det alene på BA-siden (menupunktet Job og karriere), at studieordningens
kompetencebeskrivelse er skrevet ind. Studienævnssekretæren anmoder fakultetets webteam
om, at kompetencebeskrivelsen også skrives ind på KA-siden.
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 16 sager.
10. Eventuelt
Studienævnet drøftede kort forløbet af Aftagerpanelmødet d. 3/11. Aftagerpanelmødet vil blive
behandlet som et særskilt punkt på næste møde.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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