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Steven Breunig, Klaus Geyer, Pernille Juhl Mogensen, Mads Gehrt og Vanda Ardeshir-Davani
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og Lene Engelstoft (referent)
Afbud: Jesper Dahlstrøm og Rasmus Thorsø Friborg
Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
Studienævnsformanden indledte mødet og studienævnets medlemmer præsenterede sig.
2. Valg af næstformand for studienævn for Cand.negot.-studier
Mads Gehrt blev valgt som næstformand.
3. Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat
Studienævnet besluttede fortsat at bemyndige studienævnsformanden til at træffe afgørelse i
hastesager, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2. Studienævnet besluttede endvidere at bibeholde
delegationen til studienævnssekretariatet, jf. delegationsskrivelse af 13. april 2016.
Studienævnsmødet
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede kort om, at 1. årsfrafaldet for kandidater nu er
implementeret i Uddannelsesberetningen. Der er endvidere indarbejdet information om
færdiggørelsesbonus for 2016 i Whitebook. Tallene for negot. ser gode ud, og på kandidaten
er andelen af dimittender med bonus steget i forhold til 2015 og 2014, hvilket langt hen ad
vejen nok skyldes Fremdriftsreformen, hvorfor der ikke kan forventes en fortsat stigning.
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Frafaldstallene blev drøftet kort og de ser fornuftige ud.
Studienævnsformanden orienterede kort om, at Det Humanistiske Fakultet har indkaldt navne
på studerende, der har udvist særligt talent i efteråret 2016. Sekretariatet har via mail
anmodet underviserne på negot. om at indstille studerende til studienævnet. Studienævnets
medlemmer er også velkomne til at indstille studerende. Eventuelle indstillinger skal være
studienævnssekretæren i hænde senest den 10. februar 2017. Studienævnets samlede
indstilling skal være fakultetet i hænde senest den 9. februar 2017, hvorefter Akademisk Råd
vil tage stilling.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Studieordning 2017
Studienævnet drøftede de seneste ændringer i studieordning 2017.
Klaus Geyer fortalte, at han har drøftet omlægningen af Mundtlig kommunikation i
organisationer med underviserne på spanskretningen, og de er indforstået med, at faget udgår
til fordel for Videregående Interkulturel Kommunikation. De ændringer, der skal foretages i
fagbeskrivelsen for samdriftsfaget Interkulturel Kommunikation, er meget små og vedrører
primær en reduktion i pensum. Studienævnsformanden vil drøfte ændringerne på et
samdriftsmøde den 31. januar 2017. Klaus oplyste, at de er gået væk fra ideen om, at
Interkulturel kommunikation og Videregående Interkulturel kommunikation skal udprøves
samlet. Der skal således være en særskilt eksamen for hvert fag.
Studienævnet diskuterede fagbeskrivelsen for Introduktion til Erhvervsøkonomi med
entreprenuership, da porteføljeopgaverne giver anledning til problemer. Det blev besluttet, at
fagbeskrivelsen skal revideres i studieordning 2018.
Vanda Ardeshir-Davani foreslog, at Moderne Britiske Studier og Moderne Britiske
Kulturstudier slås sammen på samme måde som Amerikanske Studier 1 og 2, da hun
oplever, at indholdet af undervisningen overlapper meget. Mette Lund Kristensen og
Christian Ø. Heyde-Petersen påpegede, at fagbeskrivelserne lægger op til et forskelligt
indhold, hvorfor der ikke burde være overlap. Det blev derfor konkluderet, at der ikke er
behov for en ændring af fagbeskrivelserne.
Klaus Geyer argumenterede for, at negot.-studerende bør undervises særskilt i tysk
kulturhistorie. Faget har indtil nu været samlæst med bacheloruddannelsen i tysk, og mange
negot.-studerende har svært ved at se, hvilken relevans faget har for deres uddannelse.
Studienævnsformanden vil drøfte sagen med fakultetet, da det egentlig blev resultatet af
forhandlingerne om reduktion i antallet af eksaminer, at de samlæste fag skulle overgå til
samdrevne fag.
For så vidt angår kandidatstudieordningen, har de fagansvarlige indleveret nye fagskrivelser
for Negotiating Globally (engelsk), Language Management (tysk) og Project Presentation
(spansk og arabisk). Disse fag kommer til at vægte 10 ECTS og skal erstatte Negotiating
Globally 5 ECTS og Project Presentation 5 ECTS. Fagmiljøerne er glade for, at de enkelte
sprogretninger nu får et 10 ECTS sprogfag. I forhold til fagbeskrivelsen for Negotiating
Globally skal formuleringen vedr. længden af eksamensopgaven når flere studerende skriver
sammen ændres fra ”reduced by 50 %” til ”increased by 50 %”.
Studieordning 2017 blev godkendt.
b)

Videnskabsteori
Fakultetet har ved mail af 16. december 2016 gjort studielederne opmærksom på, at de er
ansvarlige for at tilføje de fagspecifikke aspekter af fagbeskrivelsen for Videnskabsteori i
studieordningen. Studienævnets drøftede hvorvidt, der er behov for en fagspecifik del.
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Studienævnets besluttede, at der ikke skal tilføjes en fagspecifik del. Steven Breunig, der er
med i arbejdsgruppen for udviklingen af det nye videnskabsteori orienterede om, at
arbejdsgruppen nu arbejder videre med udvælgelse af pensum. Eksamensformen bliver en
bunden hjemmeopgave med én eksaminator. Opgaven bedømmes B/IB. Steven har foreslået i
arbejdsgruppen, at eksamen skal ligge i forlængelse af undervisningen.
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Evaluering E2016
Studienævnsformanden gennemgik kort evalueringen af efterårets fag. Det er
studienævnsformandens oplevelse, at de nye hv-spørgsmål fungerer godt. Svarprocenterne er
dog generelt lave. Evalueringsskemaerne har for hidtil ikke været oversat til engelsk, hvilket
har været uhensigtsmæssigt især på kandidaten. Skemaet er nu oversat og de udenlandske
studerende vil derfor fremadrettet have bedre mulighed for at deltage i evalueringen. Det blev
præciseret, at alle undervisere ved semesterstart skal have besked om, hvilke fag, der er
udtrukket til evaluering.
For så vidt angår faget Adv. Brand Management, så har mange studerende tilkendegivet, at
det rent indholdsmæssige niveau i undervisningen ikke er høj nok. Studienævnsformanden vil
drøfte dette med den fagansvarlige, således at dette bliver rettet op til næste gang faget
udbydes.
Evalueringen af Moderne Britiske Kulturstudier tyder på, at der har været nogle
uhensigtsmæssigheder i undervisningen. Studienævnsformanden vil ligeledes drøfte dette
med den fagansvarlige.
Underviserne fra Tysk har ytret ønske om, at samlæste fag altid evalueres på samme vis som
samdrevne fag.
b)

Årshjul for studienævnets arbejde
Årshjulet for 2017 blev godkendt.

c)

Opbygning af negot.netværk
Studienævnsformanden orienterede om status på opbygning af negot.netværk.
Studienævnsformanden og de faglige vejledere havde den 25. januar 2017 møde med
Aftagerpanelets Erhvervsudvalg ang. opbygning af et LinkedIn netværk for nuværende og
tidligere negot.-studerende. Erhvervsudvalget foreslog, at der foruden en LinkedIn platform
også oprettes en Facebookside. Det er tanken, at LinkedIn skal anvendes som jobbank samt
til opslag vedr. praktik og speciale. Det er også tanken, at LinkedIn kan bruges til at rekvirere
oplægsholdere til faglige arrangementer. De faglige vejledere og Erhvervsudvalget har
overtaget en allerede eksisterende LinkedIn gruppe med ca. 1.100 medlemmer, og de arbejder
på at markedsføre denne.

6. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
7. Sager til behandling eksamen
a) Høring – fælles retningslinjer for BA projekter
Fakultetet har sendt et forslag om fælles retningslinjer for BA-projekter på humaniora i
høring. Studienævnsformanden ser positivt på indførelsen af fælles retningslinjer. Tildelingen
af vejledere på negot. foregår pt. for sent, hvorfor det er positivt, at den rykkes til den 15.
november lige som tildelingen af specialevejledere. Det ville dog være ønskværdigt, om
tildelingen af vejledere kunne rykkes til den 1. november, da det er her, der sker tildeling på
samfundsvidenskab. I så fald skal specialeworkshoppen ligge tidligere end hidtil. Det er
planen, at tildeling af vejleder skal foregå digitalt lige som på specialer. For så vidt angår
tilmeldingsblanketten, er det ikke tilstrækkeligt, at de studerende blot skal oplyse en titel.
Blanketten skal ændres, slåedes at de studerende også skal skrive et par linjer om, hvad
projektet skal omhandle. I høringsmaterialet foreslås det, at studiet vælger en af følgende to
procedere: a) med tildeling af vejleder ved studielederen eller b) uden tildeling af vejleder. På
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samfundsvidenskab er det koordinatoren der tildeler vejleder, mens der på humaniora er
tradition for, at de studerende selv skal finde en vejleder. Studienævnet besluttede at vælge
den procedure, hvor studiet tildeler og den studerende har mulighed for at ønske op til tre
vejledere.
8. Andre sager til behandling
a) Ansøgning om midler til dækning af transportomkostninger
En studerende søger om midler til dækning af transportomkostninger i forbindelse med
specialeskrivningen. Studienævnet besluttede at afslå den studerendes ansøgning.
b) Retningslinjer for ekstra-curriculære tenlentaktiviteter på negot.
Fakultetet har anmodet studienævnet om at udarbejde regningslinjer for, hvilke ekstracurriculære talentaktiviteter, der kan føre til anerkendelse på eksamensbeviset. Studienævnet
besluttede sig for følgende aktiviteter: deltagelse i fagrelevante konferencer, publicering af
artikler i anerkendte tidsskrifter, deltagelse i fagrelevante konkurrencer, deltagelse i
fagrelevante aktiviteter, der ikke indgår i normeringen af uddannelsens ECTS-point,
deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter og ekstraordinære indsatser.
9. Merit- og dispensationsansøgninger

Studienævnet tog stilling til 32 sager.
10. Eventuelt

Forløbet af introdagen for de nye kandidatstuderende blev drøftet kort, og det kunne
konkluderes, at der ved næste vinteroptag bør være et bedre introforløb, således at de nye
studerende integreres med retskravsbachelorerne.
Studienævnet drøftede, hvorvidt der skal holdes en dimension for bachelorstuderende. Lige
nu arbejdes der på at lave en dimension for kandidatstuderende, og man kunne med fordel
afholde en dimension for bachelorne samme dag.
Mødetidspunktet for studienævnsmøderne blev drøftet. Der blev ytret ønske om, at
studentersagerne flyttes til punkt 4. Samtidig skal der sigtes efter at slutte møderne i
forårssemesteret kl. 16. Fra efterårssemesteret bør møderne ligge tidligere på dagen.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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