Studienævn for: Cand Negot
Dato: 26-05-2016
Tidsrum: 14:15 - 17
Lokale: Lysningen, st.

Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
26. maj 2016
/LEVL
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Ø. Heyde-Petersen, Katrine Victoria Bondrup
Bagger, Jesper Dahlstrøm, Peter Alnor (forlod mødet kl. 15.52 under behandlingen af punkt 6a) og
Rasmus Thorsøe Friborg
Andre: Anne Traun Ulriksen, Sanni Weber Kærsner, Jonas Thykjær Poulsen og Lene Vejsnæs
Larsen (referent)
Afbud: Julie Emontspool, Klaus Geyer, Steven Breunig og Marie Yvonne Liv Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring: Meddelelsespunktet om Endelige principper for
Internationalisering blev taget af dagsordenen.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede om, at studienævnsmødet den 16. juni afholdes kl. 10, og
at der efterfølgende er frokost i restauranten.
Studienævnsformanden orienterede om, at der fra Rektorsekretariatet er udsendt en mail til de
studerende vedr. ændringer af fremdriftsreformen.
Studienævnsformanden orienterede om forløbet af BA-projektet i foråret 2016. Studerende
indskrevet i 2013 er blevet overflyttet til 2015-studieordningen, hvilket har skabt en del
forvirringen. Studienævnsformanden havde i den forbindelse et møde med de studerende,
hvor hun orienterede om retningslinjerne. Fremover skal processen omkring BA-projektet
beskrives bedre på hjemmesiden på samme måde som specialeprocessen. Forskellen på det
resume, der skal være indeholdt i BA-projektet, og faget Skriftlig præsentation af BAprojektet skal også beskrives.
Studienævnsformanden orienterede om, at beslutning om nye1. årsprøvefag og
studiestartsprøve blev vedtaget pr. mail. Følgende blev således vedtaget pr. mail:
1. årsprøven
1. semester
Engelskretningen
Moderne britiske studier (5 ECTS)
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Tysk og spanskretningerne
Samfund og historie 1 (5 ECTS)
2. semester
Alle sprogretninger
Marketing (5 ECTS)
Virksomhedsøkonomi (5 ECTS)
Engelskretningen
Moderne britiske kulturstudier (5 ECTS)
Mundtlig kommunikation 2 (5 ECTS)
Skriftlig sprogfærdighed 2 (5 ECTS)
Tysk og spanskretningerne
Samfund og historie 2 (5 ECTS)
Mundtlig kommunikation 2 (5 ECTS)
Skriftlig kommunikation 2 (5 ECTS)
Studiestartsprøven
De studerende skal i et fastsat tidsrum registrere sig på de faglige vejlederes kontor med
studiekort eller anden billedlegitimation.
Tidspunkt for prøven:
Ordinær eksamen: Fastsat tidsrum i 2. uge af efterårssemesteret
Reeksamen: Fastsat tidsrum i 3. uge af efterårssemesteret
Fakultetet er efterfølgende blevet informeret om beslutningen. Det blev påpeget, at det skal
meldes klart ud til de studerende, at der nu er kommet en Studiestartsprøve.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Drøftelse af om profilen International Sales Management skal lukkes
På samfundsvidenskab ønsker man at lukke faget International Sales Management in a
Business-to-Business Context, hvilket er problematisk, da det er dette fag, der tegner profilen
International Sales Management. Studienævnsformanden orienterede om, at profilen har 33
studerende fra sidste optag. Studienævnet havde en generel drøftelse af hvor mange profiler,
der skal være på Cand.negot. Det blev endvidere drøftet, om der evt. er et andet sales fag,
som kan erstatte International Sales Management in a Business-to-Business Context.
Studiesekretær Anne Traun vil undersøge, hvor mange der har været tilmeldt faget sidste
gang, det var udbudt. Det blev foreslået, at der laves en mere generel undersøgelse af, hvilke
fag, der trækker studerende til.
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Planlægning af aftagerpanelmøde
Det blev besluttet, at det næste aftagerpanelmøde skal afholdes torsdag d. 3. november 2016,
ca. kl. 10-14 inkl. 2 timers frokost. Mødet afholdes på Universitetet. Alle
studienævnsmedlemmer deltager i aftagerpanelmødet. Det blev besluttet ikke at udvide
antallet af medlemmer af aftagerpanelet pt. Studienævnsformanden og
studienævnssekretæren udarbejder et oplæg til dagsorden for aftagerpanelmødet til
studienævnsmødet d. 16. juni. Ved sidste aftagerpanelmøde havde aftagerpanelet et
efterfølgende møde med de studerende, og det blev foreslået, at dette gentages i år. Det blev
endvidere foreslået, at udbuddet af profiler, herunder fagsammensætning bliver sat på
dagsordenen.
b)

Evaluering af fag i efterårssemesteret 2016
Ud fra kriterierne fastsat i Forslag til ændret evalueringsform godkendt på studienævnsmødet
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d. 21. april 2016 blev følgende fag udtrukket til evaluering i efterårssemesteret 2016:
Kultursociologi
Introduktion til erhvervsøkonomi med entrepreneurship
Interkulturel kommunikation (engelsk 5. semester)
Moderne britiske studier
Amerikanske studier 1
Videnskabsteori
Human Rights and Culture
Media and Comm. Theory
Human Ressource Management
International sales management
Adv. brand management
Ovennævnte fag skal evalueres på det evalueringsskema, der blev godkendt på
studienævnsmødet d. 21. april 2016. Det blev besluttet, at evalueringen skal foregå digitalt
via Black Board, og at evalueringen skal foregå omkring 10. semesteruge.
Foruden de ovennævnte fag skal alle samdrevne fag også evalueres. Evalueringen af
samdrevne fag foregår på deres eget evalueringsskema.
Da arabiskretningen lukkes, blev det besluttet ikke at evaluere de arabiske fag.
Der skal kun foretages evaluering af fag ejet af Negot. Studiesekretariatet skal derfor
dobbelttjekke at ovennævnte fag alle ejes af Negot.
6. Sager til behandling undervisning
a) Drøftelse af løsninger på fraværsproblematik
Det er oplevelsen, at der generelt er meget fravær. Studienævnet havde en generel drøftelse af
mulige årsager til det ringe fremmøde. Det blev drøftet, om nogle fag fylder for meget og
derfor går ud over fremmødet i andre fag. Det blev endvidere drøftet, om nogle undervisere
laver så gode slides, at nogle studerende måske føler, at de ikke behøver at komme til
undervisningen. Der var enighed om, at det er op til de enkelte undervisere at beslutte, om de
bruger slides eller ej. Det blev nævnt, at det måske er at foretrække, at studerende bliver væk
end at de møder uforberedte op og ikke er deltagende. Studienævnet drøftede efterfølgende
mulige løsninger på fraværspolitikken. I den forbindelse blev det drøftet, hvorvidt det var
muligt at gøre en del af undervisningen obligatorisk. Det blev også foreslået, at
undervisningen i nogle fag skulle foregå i 6 timers moduler. Erhvervskommunikation blev
nævnt som et muligt fag. Det kunne også være en mulighed at lægge eksamen den sidste
undervisningsgang. Der var enighed om, at tiltagene ikke må være protokoludløsende.
Studienævnet besluttede at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde et idekatalog og udvælge
fag. Studienævnsformanden sender en forespørgsel om ønsket deltagelse i udvalget pr. mail.
Umiddelbart er Christian Heyde-Petersen og Jonas Thykjær Poulsen interesseret i at deltage i
udvalget.
b)

Fagbeskrivelse fra SDU Erhverv vedr. Demola
UCL, Erhvervsakademiet og Universitetet vil lave et forløb på tværs af
uddannelsesinstitutionerne om tværfaglige og praksisnære innovationsprojekter.
Studienævnet udviste generel skepsis over for projektet. Studienævnet udviste især
bekymring for niveauforskellen mellem de deltagende studerende samt den manglende
forskningsbaserede undervisning. Studienævnet fandt det endvidere problematisk, at
projektet kan fravælge studerende, der har tilmeldt sig. Der var bred enighed om, at Demola
havde mere karakter af en konkurrence end et kandidatfag. Det var studienævnets holdning,
at negot.-studerende i forvejen har gode muligheder for at samarbejde med erhvervslivet, idet
der på kandidaten er mulighed for et projektorienteret forløb samtidig med at de kan skrive
speciale i samarbejde med en virksomhed. Studienævnet besluttede, at Demola ikke skal
være en obligatorisk del af negot.-studier, men studienævnet vil overveje at godkende det
som et valgfag, når fagbeskrivelsen foreligger.
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7. Sager til behandling eksamen
a) Afleveringsdato for praktikrapport
Følgende afleveringsdatoer blev vedtaget:
Efterår: 15. februar, reeksamen 1. april
Forår: 15. august, reeksamen 1. oktober
8. Andre sager til behandling
a) Høring vedr. udkast til bekendtgørelser – justering af fremdriftsreformen
Studienævnet besluttede at foreslå i høringssvaret, at ansøgere til kandidaten maximalt skal
kunne supplere med 10 ECTS efter optag. Hvis de studerende kan supplere med mere øges
risikoen for, at de studerende bliver forsinket på deres studie. Studienævnet fandt det
problematisk, at der indsættes en mulighed for dispensation til iværksætter samt formænd i
frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd. Det vil være vanskeligt for
studienævnet at vurdere, hvornår den studerende er iværksætter. Det var tillige studienævnets
holdning, at der er andre hverv, der kunne være lige så vigtige. Studienævnet fandt det
ligeledes problematisk at der indsættes en mulighed for løbende karaktergivende prøver og
fremlæggelser. Det er studienævnets holdning, at det strider mod kravet om, at vi skal
minimere protokoludløsende aktiviteter. Det var endvidere studienævnets holdning, at det vil
skabe problemer i forhold til reeksamen. Fristen for bedømmelse af speciale afkortes fra 2
måneder til 6 uger, men da den interne frist i forvejen er 4 uger, har det ikke den store
betydning for negot.-studiet.
9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 59 sager.
10. Eventuelt

Intet
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Vejsnæs Larsen
Studienævnssekretær
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