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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnsformanden orienterede om, at der pr. 1. september 2017
indføres nye regler omkring sideomfang på eksamensopgaver og hvad
der tælles med i sideomfanget. Hvis en opgave ikke lever op til
reglerne for antallet af typeenheder, skal den afvises og den
studerende bruger et prøveforsøg. Reglerne indskrives i
Fællesbestemmelserne 2017, og omfatter alle skriftlige
eksamensopgaver, der afleveres efter 1. september 2017.
Studienævnsformanden oplyste, at Uddannelsesrådet i marts 2017
besluttede at håndhæve SDU’s princip om, at studerende bør være
anonyme i eksamenssituationen. Ved skriftlige (sted)prøver, hvor der
ikke er vejledning, eller efterfølgende mundtlig eksamination, er det
den studerendes ret, at være anonym over for en bedømmer. Derfor
anvendes der ved disse prøver eksamensnummer. Multiple Choice
eksamener kan afvikles som anonyme prøver og som led i at sikre den
studerendes anonymitet indføres nu en fælles standardiseret forside,
som skal benyttes ved alle skriftlige opgaver, inklusiv BA-projektet og
Specialet.
På baggrund af en konkret henvendelse fra en studerende, har Det
Humanistiske Fakultet indskærpet, at tidligere indleverede
eksamensopgaver kun må bruges i undervisningen efter den
studerendes forudgående samtykke. Endvidere skal opgaver
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anonymiseres. Fra og med vintereksamen 2017/2018 bliver det
obligatorisk med en standardforside på skriftlige eksamensopgaver, og
her har den studerende mulighed for at tilkendegive, hvorvidt opgaven
i anonymiseret form må anvendes efterfølgende i undervisningen.
Der er indført nye regler for disciplinære foranstaltninger over for
studerende ved SDU. Reglerne trådte i kraft den 1. maj 2017 og er
offentliggjort på sdu.dk.
Studienævnsformanden orienterede videre om, at virksomheder fra
den 1. juli 2017 har mulighed for at give studerende i
projektorienterede forløb op til 3000 kr. pr. måned som en
erkendtlighed for deres indsats.
I forbindelse med H. C. Andersens Festivalen i Odense til august 2017
uddeles ”Rejsekammeraten 2017”, som er et rejselegat på 25.000 Kr.
Studerende ved SDU har i år mulighed for at søge dette rejselegat.
Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at søge legatet.
Bl.a. skal den studerende være dygtig, have forberedt og planlagt en
spændende og gerne lidt eventyrlig studierejse, og det er en
forudsætning for at modtage prisen, at man kan være til stede, når den
uddeles. De faglige vejledere vil sørge for videreformidling om
rejselegatet via de sociale medier. Evt. interesserede skal indsende en
ansøgning til studienævnssekretæren senest i uge 23. Studielederen
vil herefter fremsende ansøgning fra evt. interesserede samt udtalelse
fra fagperson(er) til dekanens sekretær senest den 15. juni 2017.
Dekanatet har den 1. maj 2017 godkendt fællesbestemmelser for
samdrift på BA niveau. Fællesbestemmelserne vil snartest muligt blive
lagt på sdu.dk.
Studienævnsformanden oplyste, at suppleant Christian Halsted
Sønderby Madsen har valgt at stoppe, hvorfor studentermedlemmerne
af studienævnet blev anmodet om at indstille en ny suppleant.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 37 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
a) BA kinesisk 2015, revideret 2016: Bachelorprojekt.
Følgende ændring ønskes tilføjet eksamensbestemmelserne for så vidt
angår Bachelorprojektet:
Examination form: An individual home assignment of 26-30 standard
pages excluding bibliography on a subject chosen by the student. The
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project may be written in either English or Chinese. Approximate 17.5
standard pages of Chinese material (empirical or academic sources) or 30
standard pages of Chinese material (empirical or academic sources if more
than 1 contributor must be reviewed for the project and cited in the
bibliography.
Studienævnet godkendte ændringen.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiemiljøundersøgelsen
Studienævnsformanden orienterede om de nyeste resultater fra
Studiemiljøundersøgelsen 2017. Der er forskellige parametre, der
bliver målt herunder studieaktiviteten, faglige og sociale fællesskaber,
trivsel, information og kommunikation. Svarprocenten hos Negot.studerende er fin.
For BA Negot.-uddannelsen ligger den generelle vurdering af
studiemiljøet højt. Studienævnsformanden hæftede sig dog ved, at 83
% af de adspurgte betragter sig selv som fuldtidsstuderende, men at
de alligevel kun bruger gennemsnitligt omkring 23 timer på studiet (De
fleste af de adspurgte har dog svaret 30 timer). 83 % af de adspurgte
har svaret, at de kan henvende sig til en medstuderende, hvilket viser
en form for fællesskabsfølelse blandt de studerende. Alligevel viser
undersøgelsen at kun 68 % af de adspurgte føler sig som en del af et
fagligt fællesskab på universitetet, mens 64 % af de adspurgte føler sig
som en del af et socialt fællesskab på universitetet. Det er dog uvist,
hvorvidt de studerende har svaret i forhold til universitetet generelt
eller i forhold til Negot.-studiet.
Mads Gehrt kommenterede i forhold til disse tal, at der på Negot.
studiet er et godt udbud af sociale arrangementer, men at der ikke er
så meget respons på disse. Ca. 1 gang om måneden er der således et
socialt arrangement, men det er de samme studerende, der møder op.
Tallene for at de studerende finder, at der er tilfredsstillende udvalg af
sociale arrangementer på universitetet afspejler da også dette (69 %).
Studienævnsformanden oplyste i forlængelse heraf, at Negot.-studiet
forsøger at skabe en større faglighed, eksempelvis gennem
netværksarrangementer.
Studiemiljøundersøgelsen viser også, at 85 % af de adspurgte trives
med at studere på SDU, mens 11 % føler sig ensomme på studiet. 11
% af de adspurgte har svaret, at de ikke er med i en studiegruppe,
men gerne vil være det. Studienævnsformanden oplyste, at Negot.studier har fokus på, at de studerende skal tilbydes en studiegruppe,
hvilket kan have en gavnlig effekt på de studerende, der føler sig
ensomme.
Den generelle vurdering af studiemiljøet på KA Negot.-uddannelsen
ligger en anelse lavere end for BA Negot.-uddannelsen.
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Studienævnsformanden var overrasket over, at 87 % af de adspurgte
betragter sig selv som fuldtidsstuderende, men at de kun bruger
gennemsnitligt ca. 24 timer om ugen på studiet. Spørgsmålet er dog, hvad
de studerende har svaret ud fra, herunder om de har svaret ud fra om de
er fysisk tilstede eller ikke. En del kandidatstuderende er på
udlandsophold, eller skriver speciale, og dette afspejler sig måske i den
lave score.
32 % af de adspurgte oplever stærke stress-symptomer i forbindelse med
deres studie. Dette afspejles også i stigningen af antallet af
dispensationssager, hvor stress og angstanfald udgør en væsentlig faktor.
Spørgsmålet er, hvad de adspurgte er stressede over, når man
sammenholder det med, at de gennemsnitligt kun bruger 24 timer om ugen
på deres studie. Studienævnet var af den holdning, at det nok skulle ses i
forhold til et generelt pres fra samfundet af om en hurtigere
gennemførelsestid for de studerende og de studerendes egne
forventninger til at gøre det godt. Et godt CV og bekymringer om job i
fremtiden spiller ind, men her kan netværksmøder måske være en hjælp
for de studerende. Der kan skabes kontakter, både i forbindelse med
afviklingen af projektorienterede forløb og specialer, men også i forhold til
et fremtidigt job.
b)

Censorberetningen
Som en del af kvalitetsarbejdet skal studienævnet drøfte
censorberetningen. Desværre er det ikke til at se ud fra de tilsendte
materiale, hvilke fag og studier det drejer sig om, og det er ikke muligt at få
en mere målrettet censorberetning.
Christian Ø. Heyde- Petersen oplyste at der er forkerte oplysninger i
censorberetningen. Han har ikke haft den censor, sådan som det fremgår
af censorberetningen, og andre censorer er ikke nævnt.
Studienævnsformanden vil gå videre hermed til prodekanen.

c)

Udvælgelseskriterier for BA og KA-optag
Som en del af kvalitetsarbejdet skal studienævnet tage stilling til studiets
udvælgelseskriterier for BA og KA-optag, herunder om ændringer i
kriterierne kan føre til mindre frafald blandt de studerende.
Studienævnsformanden orienterede om, at hun netop var i gang med at
foretage faglige vurderinger af ansøgere til KA Negot. Som det er nu skal
ansøgere, der ikke er retskravsbachelorer, have en bacheloruddannelse,
der indeholder minimum 10 ECTS inden for hvert af følgende fagområder:
Marketing, Erhvervsøkonomi/Organisation, Økonomi, Kultur,
Kommunikation og Sprog (engelsk, spansk eller tysk afhængig af den
ansøgte retning). Der er mulighed for at supplere op med 15 ECTS inden
for det første semester af 2017-optaget.
Studienævnet var enigt i, at de nuværende kriterier fungerer fint.
Studienævnsformanden oplyste, at der generelt er mange ansøgere til
Negot.-studiet, og at ansøgningerne indeholder mange vedhæftede filer,
hvilket gør, at arbejdet med at foretage en faglig vurdering tager sin tid.
Som konsekvens heraf vil hun undersøge muligheden for at det teknisk
bliver muligt for ansøgerne selv at oplyse om, hvilke fagområder, som
deres uddannelse indeholder.
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Christian Ø. Heyde-Petersen foreslog, at der blev lavet 3 overordnede
kategorier (Business, Language, Culture), og at det så er op til ansøgerne
at oplyse hvilke af disse kategorier, som de opfylder.
Studienævnet bakkede op om dette forslag, dog er det nødvendigt, at der
er en nærmere beskrivelse af, hvad disse 3 kategorier skal bestå af.
For så vidt angår BA-optaget, så skal ansøgere have en adgangsgivende
eksamen og specifikke adgangskrav:
Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idehistoire B Eller Samtidshistorie B
eller Samfundsfag B eller International Økonomi B og Matematik B.
Afhængig af det valgte fremmedsprog er der endvidere krav om:
Engelsk: Engelsk B
Tysk: Tysk fortsættersprog B eller begyndersprog A
Spansk: Spansk A
Alle fag skal være bestået med minimum karakteren 2,0. Derudover så er
der ved Kvote 2- ansøgninger krav om en motiveret ansøgning.
Studienævnet var enigt i, at de nuværende opstillede adgangskriterier skal
bevares.

d) Iværksættelse af frafaldsundersøgelse
Iværksættelse af en frafaldsundersøgelse er ligeledes en del af
kvalitetsarbejdet. På Negot.-studier er frafaldet for højt. Studienævnet har
tidligere på sit møde den 23. marts 2017 drøftet frafaldstallene, herunder
hvordan man kan spotte frafaldstruede.
Mads Gehrt oplyste, at han var af den overbevisning, at der med et mindre
optag på studiet i de kommende år, vil være et mindre frafald, idet det vil
være mere attraktivt, at komme ind på Negot.-uddannelsen og de
studerende, der er kommet ind måske vil gøre en større indsats for at blive
der.
Christian Ø. Heyde-Petersen oplyste, at de studerende i stor grad falder fra
ved starten af 2. semester. Der er de studerende, som kommer til timerne
og til sociale arrangementer, og der er de studerende som ikke kommer til
timerne og som heller ikke dukker op til sociale arrangementer.
Jette Sieron oplyste, at studerende, der ikke dukker op til timer i faget
Mundtlig Kommunikation 2 spansk og tysk, skaber visse udfordringer i
forhold til eksamen i faget, da der er gruppeeksamen. Det er svært for
eksaminator at danne grupper for de studerende, der ikke møder op til
timerne. Studienævnet var enigt i, at de studerende, der ikke er kommet i
gruppe, skal indkaldes til eksamination på samme tid. Eksaminator skal så
”plukke” de studerende tilfældigt ind i grupper.

e)

Udtrækning af fag til evaluering i efterårssemesteret
Negot.-studier har tidligere besluttet, at der udtrækkes 2 fag pr.
semester/årgang til evaluering ud fra følgende kriterier:
-

Hvis underviser er ekstern
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-

Hvis underviser er ny
Hvis underviser er adjunkt (muligvis også ph.d)
Hvis underviser eller fagansvarlig selv beder om det

Mads Gehrt anmodede om, at også undervisere, der havde undervist i
længere tid, kunne få deres fag udtrukket til evaluering.
Studienævnsformanden oplyste, at der altid var mulighed for at udpege et
bestemt fag til evaluering ved en konkret anmodning herom til
studienævnet.
Studienævnet var enigt i, at de nuværende kriterier var gode.
Gry Høngsmark Knudsen pegede på selve handlingsperspektivet af
evalueringerne og vigtigheden i at der kommer en opfølgning på de
evalueringer, der er kritiske.
Studienævnsformanden oplyste, at der på baggrund af kritiske
evalueringer kan ske en videreberetning til Instituttet.
8. Andre sager til behandling
a) Nominerede til Undervisningsprisen
Der er kommet to forslag til kandidater til Undervisningsprisen.
Studienævnet drøftede de indkomne ansøgninger og besluttede, at
Rasmus Nielsen skulle indstilles. Studienævnsformanden anmodede Mads
Gehrt om at indsamle tilkendegivelser fra de studerende, der støttede op
om denne indstilling. Der er frist for indsendelsen af indstillingen den 1. juni
2017.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
10. Eventuelt

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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