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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at
studienævnsformanden vil behandle dagsordenens punkt 7.1 og 7.2
sammen.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 24. august 2017 blev godkendt
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden indledte mødet med at orientere nævnet om,
at studienævnsmødet den 21. september 2017 var blevet aflyst, idet
der ikke var indkommet nye studenteransøgninger til behandling.
Derudover så havde studienævnsformanden samt to andre af nævnets
medlemmer været forhindret i at deltage, hvorfor det var blevet aflyst.
Dog var der to punkter på dagsordenen, som skulle behandles inden
dagens studienævnsmøde, og derfor var blevet sendt ud til skriftlig
behandling hos studienævnets medlemmer. Det ene punkt angik
høring over udkast til ændring af uddannelsesbekendtgørelsen
vedrørende retten til individuel udprøvning. Studienævnsformanden
bemærkede, at denne høring primært var sendt ud til nævnets
orientering pga. den meget korte høringsfrist. Det andet punkt angik
Studiemiljøundersøgelsen 2017, hvor studienævnet i henhold til
Kvalitetspolitikken og Fakultetets udmøntningsnotat var blevet bedt om
at forholde sig til resultaterne heraf. Studienævnsformanden havde i
den forbindelse udarbejdet en handlingsplan, som var blevet sendt i
skriftlig høring hos studienævnets medlemmer. Medlemmerne havde
ingen bemærkninger haft til handlingsplan, som efterfølgende var
blevet sendt til Fakultetet.
1. Studienævnsformanden bød herefter Rasmus Meldgaard
Pedersen og Nanna Tietgen Vedel Eriksen velkommen i
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studienævnet. Som nye studenterrepræsentanter erstatter de
Pernille Juhl Mogensen og Jesper Dahlstrøm i studienævnet. De
to nye studenterrepræsentanter takkede og introducerede kort sig
selv for studienævnet.
2. Formanden orienterede herefter nævnets medlemmer om, at RIO
har sendt en mail ud til de studerende, som er tilmeldt
Projektorienterede forløb hos de studier, hvor studienævnet har
besluttet, at CMS er frivilligt, herunder Negot-studier. RIO har
ingen hjemmeside, der kan henvises til, til gengæld kan de
studerende kontakte en af RIOs medarbejdere, Kim Bæksgaard
Hansen, hvis de har spørgsmål til CMS-forløbet.
3. Dekanatet har den 16. august 2017 godkendt studieordningen for
BA negot. 2017.
4. Dekanatet har den 30. august 2017 godkendt studieordningen for
KA negot. 2017.
5. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om nye
tiltag i censorsystemet, der skal forbedres. Fremover skal
censorerne indgå mere aktivt i arbejdet med uddannelsernes
kvalitet, og der vil blive stillet større krav til censorernes faglige
kompetencer. Der vil i den forbindelse også blive udviklet et
censorkursus, hvor censorerne vil få en grundig indføring i
censorfunktionen og hvorledes denne varetages, herunder
hvordan eksamen vurderes, og hvad der lægges vægt på ved et
universitet. Der arbejdes ligeledes hen mod en omorganisering af
censorkorpsene. Formanden vurderede i den forbindelse, at det
for nogle censorkorps kan give mening at blive slået sammen, men
at det næppe vil berøre Negot.’s censorkorps. Et af de centrale
punkter ved de nye tiltag omhandler udviklingen af en ny model for
understøttelse af en kvalitetsbedømmelse på tværs af
institutionerne. Denne model kan eksempelvis tage udgangspunkt
i stikprøver af kandidatspecialer og/eller bachelorprojekter. Disse
stikprøver skal tages på tværs af uddannelser og institutioner, men
det er uvist hvordan dette vil foregå. Formålet er dog ganske klart,
der er tale om en kvalitetsvurdering og en sikring af kvalitet og
relevans.
6. Studienævnsformanden oplyste herefter nævnet om, at Negot.sekretariatet nu har udtrukket de fag, der skal
undervisningsevalueres i E17. Disse fag er blevet udtrukket på
baggrund af de kriterier, studienævnet tidligere har opstillet,
herunder f.eks. at fag med ny underviser altid skal udtrækkes til
evaluering. Formanden pointerede dog, at det ved en konkret
henvendelse til studienævnet er muligt at anmode om at få
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undervisningsevalueret et fag, der ikke nødvendigvis er udtrukket
til evaluering på baggrund af de opstillede kriterier.
7. Fakultetet har gennemgået studietiden for BA negot. i kinesisk i
forbindelse med forberedelsen af Uddannelsesberetningen 2018.
Det er konstateret, at der er studerende, som har overskredet den
normerede studietid med 2 år eller mere. Fakultetet har sendt en
liste med de pågældende studerende til studienævnet og anmodet
om, at det udredes hvilke fag, de enkelte studerende mangler,
samt oplyse om, hvorvidt nogle studerende kan varsles.
Studienævnssekretæren oplyste, at hun sammen med
studiesekretær Birte Nissen i Sønderborg har gennemgået listen,
og kunne orientere nævnet om, at i alt 46 studerende står på
listen, men ikke alle studerende er forsinkede med deres studier.
Der er således ikke modtaget protokoller på 12 studerende for
deres udlandsophold i Kina, hvorfor disse figurer som forsinkede
på listen, men reelt ikke er det. De fag, som de resterende
studerende mangler, er blevet udredt, og oplysninger herom er
videresendt til Fakultetet. De fleste fag afvikles ved vintereksamen
2017 eller sommereksamen 2018. En enkelt studerende på listen
har vist sig ikke at være studieaktiv.
8. Fakultetet har anmodet studienævnet om valg af proces i forhold til
godkendelse af kontrakter for BA-projekter. Der var mulighed for at
vælge mellem to procedurer: Procedure a, hvor tildelingen af
vejleder sker ved studielederen eller procedure b, hvor den
studerende selv kontakter vejlederen. Det gælder for begge
procedurer, at det er vejlederen, der godkender den endelige
kontrakt. Formanden orienterede nævnet om, at hun allerede har
givet Fakultetet en tilbagemelding om, at Negot.-studier ønsker
procedure a, men med samme tilpasning som for specialet.
Formanden oplyste i den forbindelse, at specialekontrakter nu
sendes digitalt. Det var målet, at gøre det samme med
Bachelorprojekterne allerede i denne runde, men arbejdet hermed
er blevet forsinket.
9. Studienævnsformanden meddelte nævnet om, at Fakultetet har
udarbejdet en række FAQ for udenlandske undervisere. Det drejer
sig primært om spørgsmål, som undervisere måtte have omkring
undervisning og eksamen. Fakultetet har meddelt, at der kommer
en dansk version af siden på et senere tidspunkt.
10. Studienævnsformanden orienterede herefter nævnet om, at der pr.
15. september 2017 er udskrevet til valg til samtlige studienævn og
ph.d.-udvalg ved SDU for såvel valggruppe I (VIP) som valggruppe
III (studerende). Valgene afholdes 28. og 29. november 2017, og
fristen for fremsendelse af opstillingslister er 10. november 2017
kl. 12. Rasmus Meldgaard Pedersen kunne i den forbindelse
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oplyse, at han vil sende en besked ud om valget til Negot.studerende for at gøre dem opmærksomme herpå.
b) Studienævnssekretæren oplyste på vegne af Vanda Ardeshir-Dayani
(VAD), der havde meldt afbud til dagens studienævnsmøde, at
klagesagen vedrørende Statistik stedprøve var blevet afvist, idet
Fakultetet har givet medhold i undervisers og den fagansvarliges
oplysninger om at eksamen i faget er foregået i overensstemmelse
med fagbeskrivelsen, og at man ikke mener at eksamen har været for
hård/uhensigtsmæssig på trods af at 55 % er dumpet eksamen.
Klagen er derfor blevet afvist, og de studerende, der indsendte klagen,
har besluttet sig ikke at foretage sig yderligere i sagen.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 77 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Censorformandskabet er kommet med bemærkninger til
studieordninger for en række studier, herunder er dets bemærkninger
til studieordningen for KA negot.- Odense 2017 blevet sendt til
studienævnet til udtalelse. Studienævnsformanden fremhævede i den
forbindelse, at censorformandskabet i dens anbefaling om, at kravet til
sprogfærdighed i specialet eksplicit adresseres i uddannelserne,
henviser til KA negot.-studieordningen. Censorformandskabet har i
forhold til KA negot.-studieordningen 2017 anbefalet, at § 22
tydeliggør/præciserer omstændighederne ved evaluering af
gruppepræsentation. Studienævnet drøftede denne anbefaling, og
fandt at studieordningen allerede tydeliggør disse omstændigheder.
For så vidt angår den generelle anbefaling om at overveje muligheden
for at synkronisere udformningen med studieordninger på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, var studienævnets medlemmer
enige om, at dette ikke synes at være en reel mulighed, idet studiet er
pålagt at opstille Negot.-studieordningen på en bestemt måde.
Studienævnsformanden vil på baggrund af nævnets drøftelser
udarbejde et svar til censorformandskabet.
2. Forslag til ændring i Kulturhistorie 2, tysk, er sendt til studienævnets
godkendelse. Klaus Geyer, der var fraværende ved dagens møde,
havde på forhånd skriftligt indsendt sin kommentar hertil.
Studienævnet drøftede ændringsforslaget og fandt det problematisk, at
der i forslaget ikke var gjort nærmere rede for hvilke hjælpemidler, der
tillades. Såfremt det er trykte ordbøger, der henvises til, fandt
studienævnets medlemmer det for utidssvarende. Ændringsforslaget
blev drøftet i sin helhed, og et enigt studienævn besluttede at henstille
til, at den individuelle mundtlige prøve på tysk, skal prøves i almen
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forståelse af kulturhistoriske sammenhænge fra det 20. og 21.
århundrede, på baggrund af en ukendt tekst, og ikke en kendt tekst.
Alle hjælpemidler skal tillades. Ud fra den ukendte tekst, skal den
studerende så perspektivere til det, der er blevet arbejdet med i løbet
af undervisningen. Studienævnssekretæren vil melde dette tilbage.
3. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at en underviser i et
humanistisk fag har henvendt sig til hende, og udtalt sin bekymring for,
hvorvidt der kan leves op til fagbeskrivelsens krav om interaktion i
undervisningen, når man har et undervisningshold bestående af op
mod 60 studerende i stedet for 30 studerende, som der havde været
tidligere gange. På baggrund af denne konkrete henvendelse
anmodede formanden studienævnet om at tage stilling til, hvorvidt der
fremover skal stilles krav om et maksimalt antal studerende på
undervisningsholdene.
Nævnets medlemmer drøftede forholdene ved store og små
undervisningshold, og er af den holdning, at små undervisningshold
klart er at foretrække, men at den økonomiske virkelighed desværre
gør, at dette i praksis ikke lader sig gennemføre. Studienævnet udtalte
en bekymring for det pædagogiske niveau ved oprettelsen af store
undervisningshold i sprogtunge fag, og anmodede derfor om, at der i
videst muligt omfang tages hensyn til at fag, hvor der skal øves sprog,
planlægges ud fra små undervisningshold. Studienævnsformanden vil
gå videre med dette ønske til Fakultetet.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. + 2. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at punktet Mødet
med uddannelsen og rekrutteringsaktiviteter vil blive behandlet med
punktet Planlægning af møde i aftagerpanelet, idet disse punkter
hænger sammen. Formanden orienterede om vigtigheden i studiets
relevans, både i forhold til at rekruttere nye studerende og i forhold til
at studerende ved endt uddannelse i negot.-studier kan få et arbejde.
Samtlige medlemmer af negot.’s aftagerpanel er tidligere negot.studerende. Der holdes årligt et aftagerpanelmøde, hvor der tages
udgangspunkt i et bestemt emne. Sidst var der i forlængelse af mødet
med aftagerpanelet blevet oprettet en LinkedIn profil, for at skabe et
dynamisk netværk mellem tidligere og nuværende negot.-studerende.
Mødet havde konkret ført til at en nuværende negot.-studerende havde
opnået at skabe et projektorienteret forløb hos en dansk virksomhed,
hvor der er mulighed for ansættelse efterfølgende. Formanden
foreslog i forlængelse hermed at det nye møde med aftagerpanelet
taget afsæt i Employabilitet: Hvilken relevans har oprettelsen af
LinkedIn haft, hvordan fortsætter det gode arbejde hermed og hvordan
kan det udbygges. Hvordan kobles negot.-studerende tættere på
erhvervslivet og omvendt. Studienævnets medlemmer bakkede op om
denne idé, som er i tråd med, hvad Fakultetet har i fokus. For at så
mange medlemmer af panelet kan deltage i mødet, planlægges mødet
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først at finde sted i februar 2018. Studienævnsformand og
studienævnssekretær vil planlægge videre herfra.
3. Studienævnsformanden orienterede om årets optag. På BA negot.uddannelsen var der optaget omtrent 133 nye studerende, 101 på
engelsk-retningen og 16 på henholdsvis spansk- og tysk-retningen.
Nævnet havde allerede på sit møde i august 2017 drøftet
optagelseskriterierne, og formanden så ikke nogen grund til at gøre det
igen på dagens møde. På KA negot.-uddannelsen var der blevet
optaget omtrent 88 studerende, 15 ved vinteroptaget og 73 ved
sommeroptaget. Det er et ganske pænt optag. Nogle linjer på KA
negot.-uddannelsen har færre optagne end andre, og studienævnet kan
overveje, hvorvidt man på et senere tidspunkt vil nedlægge de linjer,
hvor der ikke er så mange optagne. Foreløbigt ser det fornuftigt ud, og
den snarlige dimensionering, hvor der kun kan optages 23, vil givetvis
medføre, at det kun er de mest motiverede ansøgere, der optages på
uddannelsen. De nuværende optagelseskrav består enten af en BA
negot.-uddannelse, som giver direkte adgang, eller af en tilsvarende
BA-uddannelse, der indeholder minimum 10 ECTS inden for 6 områder:
Marketing, Erhvervsøkonomi/organisation, Økonomi, Kultur,
Kommunikation og Sprog (engelsk, spansk eller tysk afhængigt af den
ansøgte specialisering). Hvis ansøger ikke opfylder adgangskravene,
vil det vurderes, hvorvidt der kan suppleres. Studienævnet drøftede
hvorvidt kravene skal fastholdes ved fremtidige optag. Formanden
oplyste nævnet om, at Marketing på engelsk ved dette års
sommeroptag ikke var blevet udbudt som suppleringsfag, hvorfor
Optagelsen – for at sikre lige behandling af alle ansøgere,– havde
meldt ud, at alle ansøgere, både internationale og nationale, der måtte
mangle dette suppleringsfag ikke kunne tilbydes optagelse. Dette havde
haft den meget uheldige konsekvens, at en ansøger, der kun manglede
5 ECTS inden for Marketing, men ellers levede op til de øvrige krav,
ikke kunne tilbydes optagelse og måtte afvises. Med udgangspunkt heri
fandt et enigt studienævn, at de nuværende optagelseskrav ikke er
hensigtsmæssige og bør laves om, således, at ansøgere, der ikke er
retskravsbachelorer, skal have en tilsvarende BA-uddannelse, der
indeholder 60 ECTS fordelt inden for to hovedområder, 30 ECTS inden
for det erhvervsøkonomiske område og 30 ECTS inden for det
erhvervssproglige. På denne måde kan lignende situationer
forhåbentligt undgås, idet der vil blive arbejdet med mere brede
vurderinger. En sådan ændring skal varsles i god tid og kan ikke nås til
denne optagelsesrunde. Studienævnsformanden vil gå videre hermed
med anmodning om, at det sættes i værk hurtigst muligt.
4. Studienævnsformanden havde på forhånd anmodet Rasmus
Meldgaard Pedersen (RMP) om at give en tilbagemelding på
studiestarten i forhold til evalueringen af denne. RMP orienterede
nævnet om, at studiestarten på BA negot.-uddannelsen var forløbet
rigtig fint. Der er et godt sammenhold blandt de nye studerende, hvilket
blandt andet kunne ses under rusturen, som havde været rigtig fin. Der
var dog en studerende, der havde følt et vist pres til at drikke under
rusturen fra sine medstuderende. RMP havde vejledt denne
studerende til at henvende sig til rusturs-arrangørerne, så de kunne
tage hånd herom. RMP kunne dog meddele, at man fra rustursarrangørernes og tutorernes side, havde understreget, at der er en
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streng politik omkring alkohol, og at et pres til at drikke alkohol ikke
tolereres. Rasmus Ankerstjerne oplyste hertil, at han selv havde
deltaget i rusturs-arrangementet, hvor han havde oplevet arrangørerne
og tutorerne som meget ansvarlige for at overholde denne politik.
RMP oplyste videre, at det var hans oplevelse, at der var ansat for
mange faglige tutorer, og at der ikke behøvede at være mere end 3
tutorer pr. studiestart. Hertil oplyste studienævnsformanden at det
oprindeligt også havde været hensigten kun at ansætte 3, men at de
faglige vejledere konkret havde vurderet, at der var behov for flere,
hvorfor der var ansat flere.
RMP orienterede nævnet om, at der generelt er god opbakning til
sociale arrangementer på studiet, også i forhold til United Negot.arrangementer. Han kunne bl.a. nævne årets pubcrawl og negot.studiestartsfesten, hvor negot.-studerende på tværs af årgangene
havde været repræsenteret.
Studiestarten på KA negot.-uddannelsen var ligeledes forløbet ganske
fint. Dog efterlyste RMP lidt flere arrangementer for de nye KA negot.studerende for at ryste dem bedre sammen. Der havde ved årets
studiestart kun fundet et enkelt arrangement sted. Her havde
fagforeninger, herunder DJØF, og United Negoter været
repræsenteret. Der skal mere fokus på nye KA negot.-studerende ved
næste studiestart også med henblik på at ryste danske studerende
mere sammen med de internationale studerende. Studienævnet
drøftede i forlængelse heraf, hvilke tiltag, der kan iværksættes
fremover. Det blev besluttet, at udtænke en form for buddyordning på
frivillig basis, hvor negot.-studerende knyttes til hinanden.
8. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at det er nødvendigt at
undersøge, hvilke fag, der skal prioriteres i forhold til
eksamensplanlægningen, og anmodede om, at eksamen generelt
lægges så hurtigt efter afslutningen af undervisningen i faget.
Jette Sieron (JS) oplyste, at hun som studiets BAeksamensplanlægger allerede tager hensyn hertil. F.eks. placeres
eksamen i Spansk Kulturhistorie 1 allerede i december. JS er dog
underlagt visse begrænsninger, der gør, at hun først kan lave negot.’s
eksamensplan efter at visse studier har planlagt deres eksamener. JS
er dog imødekommende overfor forslag, og anmodede nævnet om at
specificere de fag, der ønskes prioriteret.
Steven Breunig og Christian Ø. Heyde-Petersen vil sende JS en mail,
med et bud på de fag, der skal prioriteres, og i fællesskab vil der blive
udarbejdet et oplæg til næste studienævnsmøde.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
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10. Eventuelt
Intet til punktet.
Mødet sluttede kl. 15:25.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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