Studienævn for: Cand Negot
Dato: 27-10-2016
Tidsrum: 14:15 – 17:40
Lokale: Sokrates

Referat
Møde i Studienævn for Negot.-studier
27. oktober 2016
/LE
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Ø. Heyde-Petersen, Steven Breunig (gik kl. 17.07
under behandlingen af punkt 7a), Klaus Geyer, Jesper Dahlstrøm (kom kl. 16.18 under
behandlingen af punkt 4a), Marie Yvonne Liv Rasmussen (gik kl. 16.18 under behandlingen af
punkt 4a) og Emma Louise Worm
Andre: Mads Gehrt, Jonas Thykjær Poulsen og Lene Engelstoft (referent)
Afbud: Gry Høngsmark Knudsen, Peter Alnor og Emma Skelgaard Haas
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Specialeworkshop E16
Studienævnsformanden orienterede kort om specialeworkshoppen. Den første workshop
afholdes d. 8/11og vil primært bestå af praktisk information om regler og procedure. Den
anden workshop afholdes af biblioteket i løbet af december/januar/februar.
Tekst til hjemmeside om speciale
Pt. fremgår det af hjemmesiden, at Studievejledningen kan kontaktes, hvis man har brug for
hjælp til specialeprocessen. Da der også er andre steder at hente hjælp, har
studienævnsformanden udarbejdet et forslag til ny tekst. Teksten er sendt til Fakultetet, som
vil lægge den på hjemmesiden snarest. Studienævnsformanden vil desuden lægge teksten ud
på kursets Black Board side. Der var enighed om, at det skal præciseres, at specialet skal
overholde de regler, der fremgår af studieordningen, og at emnet skal godkendes af vejleder.
Studienævnets medlemmer opfordredes til at indsende eventuelle yderligere ændringsforslag
til studienævnsformanden.
b)

De studerende
Marie Yvonne Liv Rasmussen informerede om, at flere kandidatstuderende er frustrerede
over fagbeskrivelsen for projektorienteret forløb. De studerende har brug for nogle mere
konkrete retningslinjer. Studienævnets VIP-medlemmer pointerede, at det er svært at komme
med nogle meget konkrete retningslinjer, men det blev aftalt, at der sendes information ud via
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Black Board kurset.
c)

Andre
De faglige vejledere orienterede kort om den netop afsluttede studiepraktik, hvor ca. 20-25
gymnasieelever deltog. Der var generel tilfredshed med forløbet, men de elever, der skulle
have fulgt tysk, var kede af, at det ikke kunne lade sig gøre. Det var endvidere lidt uheldigt,
at undervisningen i Introduktion til erhvervsøkonomi med entreprenørskab d. 27/10 sluttede
efter en halv time. Der var bred enighed om, at det fremadrettet kunne være en god ide også
at lade eleverne følge undervisningen i 3. og 5. semesters fag, således at eleverne bedre kan
danne sig et indtryk af det faglige niveau. Studienævnsformanden havde i forbindelse med et
oplæg spurgt eleverne, hvor de kendte studiet fra, og flere havde svaret, at de havde hørt om
studiet fra deres studievejleder, mens andre havde bekendte, der læser negot. Enkelte havde
fundet informationen på nettet.

4. Sager til behandling studieordninger
a) Studieordning 2017
Reduktion i antallet eksamener
Studienævnsformanden orienterede kort om mødet d. 28. september, hvor reduktion af
eksamener på negot. blev drøftet med Fakultetet. En skriftlig redegørelse for resultatet af
mødet er desuden vedlagt som bilag til dagsordenen. Studienævnet drøftede på den baggrund
mulighederne for reduktion.
Bacheloren:
Reduktion af eksamener
Det er grundet samdrift ikke muligt at lægge tysk skriftlig og mundtlig kommunikation
sammen til ét sprogforståelsesfag. Studienævnet besluttede, at der heller ikke på engelsk skal
ske en sammenlægning af den skriftlige og mundtlige del. Der er ingen grund til at lave en
proformaøvelse, hvor der godt nok laves et fag, men hvor de to dele undervises og udprøves
hver for sig dog således, at den ene del gøres til en forudsætning for den anden. På papiret vil
det betyde reduktion af 1 eksamen, men reelt vil arbejdsbyrden være den samme for
administrationen. Eksamensformen i mundtlig kommunikation er undervisningsdeltagelse,
hvilket ikke er en administrativ tung eksamen. Det blev derfor besluttet, at
studienævnsformanden skal holde et nyt møde med Fakultetet med fokus på det reelle træk
på administrationen i stedet for kun at tælle eksamener. Det skal desuden pointeres, at det vil
være uhensigtsmæssigt, hvis engelsk- og tyskretningerne afviger for meget fra hinanden. Når
det ikke er muligt at gennemføre ændringer på tysk, bør der heller ske de store ændringer på
engelsk. Studienævnsformanden vil endvidere bede om at få fristen for indlevering af
ændringer til Fakultetet udsat.
Det blev vedtaget, at lade faget Skriftlig præsentation af BA-projektet udgå og i stedet
opnormere Forhandlingsteori og -træning til 10 ECTS. Dette er en besparelse på 1 eksamen.
Rasmus Nielsen skal anmodes om at revidere fagbeskrivelsen.
Da de samfundsvidenskabelige valgfag ikke belaster administrationen på humaniora, blev det
på mødet d. 28. september aftalt med Fakultetet, at det svarer til en besparelse på 3
eksamener.
De fagansvarlige for Moderne britiske studier og Moderne britiske kulturstudier skal
anmodes om at undersøge, om fagene kan lægges sammen til et 10 ECTS fag med 1 eksamen
efter 2. semester. Det ville være en bedre løsning at afslutte faget efter et semester, men det
kan ikke gå op rent ECTS-mæssigt, da de studerende så skulle have 35 ECTS på et semester
og 25 ECTS på det efterfølgende semester.
De fagansvarlige for Amerikanske studier 1 og 2 anmodes om samme øvelse som britiske
studier.
Studienævnsformanden vil undersøge, om det er muligt at lægge IØ 1 og 2 sammen.
Der var bred enighed om, at sprogforståelse er en læringsproces, hvorfor mundtlig
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kommunikation 1 og 2 ikke kan afsluttes på et semester. Det samme gælder skriftlig
sprogproduktion.
Studienævnet drøftede, hvorvidt det er muligt at fjerne forudsætningsprøven i Interkulturel
kommunikation (engelsk). Da forudsætningsprøver på bacheloren ikke tæller som en
eksamen, vil øvelsen ikke på papiret medføre en reduktion, men i praksis vil det lette
administrationen. Steven Breunig vil overveje om formålet med forudsætningsprøven kan
opnås ved at ændre den endelige eksamen til en afleveringsopgave. Steven vil udarbejde en
ny fagbeskrivelse.
Studienævnet drøftede, hvorvidt det er muligt at lade Mundtlig kommunikation i
organisationer (tysk) udgå og i stedet gøre Interkulturel kommunikation (tysk) til et 10 ECTS
fag. Dette vil også sidestille studerende på tysk- og engelskeretningen i forhold til at tage på
udlandsophold på 5. semester. Som det er nu, skal studerende på tyskretningen finde
erstatning for to obligatoriske fag, mens studerende på engelskretningen kun skal finde
erstatning for et obligatorisk fag. Da Interkulturel kommunikation er et samdriftsfag, vil
studienævnsformanden og Klaus Geyer drøfte dette med Flemming Smedegaard.
Ekstern censur
Studienævnet ønsker som udgangspunkt at bevare ekstern mundtlig censur på både Mundtlig
kommunikation 2 og Forhandlingsteori og –træning, da der er behov for 2 mundtlige prøver
med ekstern censur på en 3-årig bacheloruddannelse. Hvis ikke det kan lade sig gøre at få
dispensation hertil, bevares den eksterne censur på Forhandlingsteori og –træning.
Det blev besluttet at fjerne den eksterne censur på Amerikanske studier 2 og Moderne
britiske kulturstudier svarende til 10 ECTS. Der må maksimalt fjernes ekstern censur på 10
ECTS, da vi skal have ekstern censur på 60 ECTS for at overholde 1/3-reglen.
Studienævnet udtrykte desuden et ønske om, at eksamen i Mundtlig kommunikation 1 og 2
(både engelsk og tysk) afholdes lige efter sidste undervisningsgang.
Kandidaten:
Reduktion af eksamener
Da de kandidatstuderende som minimum tager et samfundsvidenskabeligt valgfag, og mange
desuden vælger et projektorienteret forløb på 20 ECTS, medfører de 30 ECTS valgfag reelt
ikke 3 eksamener. De 30 ECTS valgfag bør derfor kun tælle med som 1 eksamen, og den
ønskede reduktion på 2 eksamener er dermed opnået.
Studienævnet drøftede, hvorvidt specialeforsvaret skal bevares. Studienævnet kunne ikke nå
til enighed. Den engelske faggruppe ønsker forsvaret afskaffet, mens den
samfundsvidenskabelige faggruppe ønsker det bevaret.
Ekstern censur
Det er vanskeligt at fjerne den eksterne censur på de samfundsvidenskabelige fag, da
samfundsvidenskab er nødt til at bibeholde den eksterne censur på en del fag, for at
overholde 1/3-reglen. Opgaven bør derfor løftes på fakultetsniveau.
Projektorienteret forløb
Det blev besluttet, at fagbeskrivelsen for det projektorienterede forløb skal revideres. Det skal
være mere tydeligt, hvilke krav, der stilles til rapporten. Det skal overvejes om sætningen om,
at emnet skal godkendes af vejleder, skal udgå. Det skal også overvejes, om sproget skal
være engelsk, når der skrives inden for samfundsvidenskab. Sideantal ved 2 rapporter skal
desuden præciseres. Studienævnsformanden og Christian Heyde-Petersen udarbejder forslag
til ny fagbeskrivelse.
Supplering efter optag
Studienævnet besluttede at nedsætte adgangen til supplering efter optag til 10 ECTS. De 10
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ECTS skal bestås i løbet af 1. semester. Dette skal have virkning fra og med sommeroptaget
2017 og skal skrives ind i studieordning 2017.
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling
6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
a) Censor- og eksaminatorrapporter fra censormandskabet
De i skemaet anførte kategorier er ikke brugbare. Det skal angives, hvilket fag der er
kommentarer til. Studienævnet udtrykte bekymring over niveauet i det erhvervssproglige
censorkorps.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling
9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 37 sager.
10. Eventuelt

Der blev efterspurgt information om, hvor mange af de eksterne medlemmer af
aftagerpanelet, der har tilkendegivet, at de kommer til mødet d. 3/11. Indtil videre har 3
tilkendegivet, at de kommer, 7 har meddelt, at de ikke kan deltage og 2 mangler at svare.
Studienævnssekretæren sender en reminder til de 2, der ikke har svaret.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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