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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie Emontspool, Christian Ø. Heyde-Petersen, Steven
Breunig, Klaus Geyer, Jesper Dahlstrøm, Peter Alnor, Katrine Victoria Bondrup Bagger og Rasmus
Thorsøe Friborg.
Andre: Simon Hedegaard, Sanni Weber Kærsner, Jonas Thykjær Poulsen og Lene Vejsnæs Larsen
(referent)
Afbud: Marie Yvonne Liv Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden informerede om Åbent hus d. 27. februar.
b) De studerende
c) Andre
De faglige vejledere informerede om afholdelse af Valg under vejs. Arrangementet gik godt,
og der var mange tilhørere til oplægget om negot. International Relations er umiddelbart den
profil, der udvises mest interesse for.
De faglige vejledere informerede endvidere om, at de fra SDU International har fået besked
om, at de studerende, der skal på studieophold og som vælger ikke at tage alle 30 ECTS på
værtsuniversitetet, vil blive nedprioriteret i forhold til fordeling af pladser.
Jonas Thykjær Poulsen informerede om, at der afholdes et arrangement d. 3. marts, hvor 6
tidligere negot.-studerende holder oplæg om jobmulighederne for Cand.negot.’er.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Rettelsesblad vedr. ændring af normalsideantal.
Idet der i Fællesbestemmelserne er foretaget en ændring af normalsideomfang fra 2100 til
2400 typeenheder, angives der i rettelsesbladet en omregningsmodel for dette. Studienævnet
godkendte rettelsesbladet.
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b)

Ændring i fagbeskrivelsen for Organisation med Videnskabsteori.
Underviseren i Organisation med Videnskabsteori har fremsendt ændringsforslag til
fagbeskrivelsen. Det foreslås, at varigheden af delprøve 1 og 2 ændres til 23 minutter pr.
prøve, og at hjælpemidlerne i delprøve 1 og 2 ændres til ingen hjælpemidler tilladt. Delprøve
3 foreslås ændret til en stedprøve med egen PC. Studienævnet godkendte ændringsforslagene.

5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Evaluering af undervisning for efterårssemestret 2015
Jonas Thykjær Poulsen orienterede om evalueringen af undervisningen for efterårssemestret
2015. Der var ingen af fagene, der gav anledning til særlige bemærkninger. Studienævnet har
modtaget evaluering på ca. 2/3 af de fag, der skulle evalueres. Jonas påpegede, at den måde,
der evalueres på, gør det svært at skabe overblik. Det blev drøftet, om det ville være mere
overskueligt med en digital evaluering, men flere af underviserne har prøvet dette på andre
studier, og de er ikke umiddelbart fortalere for ideen.
b)

Drøftelse af evalueringsstrategi
Punktet udsættes til næste møde.

c)

Planlægning af aftagerpanelmøde 2016
Punktet udsættes til næste møde.

d)

Drøftelse af, hvorvidt antallet af medlemmer af aftagerpanelet skal udvides
Der var bred enighed om, at aftagerpanellet skal udvides med flere medlemmer, gerne fra det
lokale miljø, så der sikres en mere aktiv deltagelse i møderne. Aftagerpanellet bør bestå af ca.
15 medlemmer, men det endelige antal bliver fastlagt, når der foreligger en liste over
interesserede potentielle medlemmer.
Studienævnet drøftede, hvorvidt medlemmerne bør have et indgående kendskab til studiet, fx
fordi de selv har læst negot eller en anden beslægtet uddannelse. Det blev endvidere foreslået
at rekvirere et medlem fra Tiegtenskolen, da der er flere og flere negoter, der får ansættelse
som underviser.
Det blev besluttet, at studienævnssekretæren sender en forespørgsel ud til de nuværende
medlemmer for at høre, om de fortsat er interesserede i at være medlemmer. Christian Ø.
Heyde-Petersen har udarbejdet en liste over potentielle medlemmer (bilag), og han vil sende
en forespørgsel til disse for at høre, om de er interesserede i at blive medlemmer. Jonas
Thykjær Poulsen vil ligeledes lave en forespørgsel blandt de 6 deltager, der skal holde oplæg
for negot.-studerende d. 3. marts. Jonas vil desuden lave et opslag på LinkedIn.

e)

Årshjul 2016
Studienævnet drøftede hvilke justeringer, der er behov for i forhold til årshjulet for 2015.
Punktet ”Rettidigt i gang med specialeskrivningen” bør flyttes fra ultimo til primo februar.
Punktet ”Opfølgning på specialekontrakter” bør flyttes fra ultimo marts til medio februar.
Det blev drøftet, hvorvidt planlægningen af studiestarten skal ligge tidligere. Punktet flyttes
fra april til marts. I den forbindelse orienterede Jonas Thykjær Poulsen om, at studiet ikke må
lave en officiel studiestartsside.
Det blev drøftet, hvornår der skal ske ansættelse af tutorer. Punktet skal på dagsordenen til
næste møde.
Planlægningen af aftagerpanelmøder blev drøftet. Datoen for aftagerpanelmødet skal
fastlægges i januar. Der indkaldes til møde i juni. Mødet planlægges primo oktober.
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Aftagerpanelmødet afholdes ultimo oktober.
Det blev besluttet, at Studienævnet skal gennemgå nøgletal for uddannelsen både i oktober og
april.
Det reviderede udkast til årshjul skal på dagsordenen til næste møde.
6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
8. Andre sager til behandling
a) Forslag om delegation til studienævnssekretariatet
På baggrund af det af Fakultetet udsendte notat om delegation af studienævnets
afgørelseskompetence i sager til studienævnssekretariatet diskuterede studienævnet i hvilke
tilfælde kompetencen kan delegeres. Studienævnet besluttede at delgere kompetencen ved
imødekommelse af ansøgninger om:









Ekstra tid til eksamen ved dysleksi (25 % ekstra tid til eksamener med en varighed på op
til 72 timer)
Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver, hvis der foreligger lægeerklæring med
angivelse af sygdomsperiode
Projektorienteret forløb som et valgfag
Overflytning til ny studieordning
At tage fag på ny studieordning
Ordinær eksamen i reeksamensperioden (i de tilfælde hvor den studerende er på godkendt
udlandsophold samt i de tilfælde, hvor der er overlap mellem to eksamener)
Dispensation til et 4. eksamensforsøg, hvor der foreligger dokumentation for sygdom
Forhåndsgodkendelse af valgfag, når faglærer har godkendt faget

9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 52 sager.
10. Eventuelt
a) Studiesekretariatet har modtaget en forespørgsel fra underviseren i International Økonomi 1.
Underviseren ønsker at komprimere undervisningen i faget i efterårssemestret 2016.
Studienævnet besluttede ikke at imødekomme forespørgslen, da det hænger dårligt sammen
med afviklingen af de øvrige fag, som ikke er komprimeret.
b)

Marie Yvonne Liv Rasmussen havde via mail bedt om, at følgende punktet blev behandlet
under eventuelt:
Kandidatstuderende på bl.a. International Relations har fået flere af deres eksamensresultater
senere end den anviste dato på eksamensplanen. Det drejer sig om hhv. 3 og 5 dages
forsinkelse. Studienævnsformanden følger op på dette.
Studienævnets side på sdu.dk skal opdateres. Studienævnssekretæren følger op på dette.
Marie Yvonne Liv Rasmussen og Jonas Thykjær Poulsen har afholdt møde om foretræde for
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undervisningsministeriet på Christiansborg. Marie håber at have noget mere konkret at
fortælle på studienævnsmødet i marts.
c)

Jonas Thykjær Poulsen anmodede om midler til indkøb af vin til de 6 deltagere til
arrangementet d. 3. marts. Studienævnsformanden vil undersøge om det er muligt, at få vinen
fra Universitetets centrallager. Alternativt besluttede studienævnet at bevilge 150 kr. pr.
deltager.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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