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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.2.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 26. oktober 2017 blev godkendt.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede studienævnets medlemmer om,
at en ny bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelse ved
universiteterne og de videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner, samt en ny bekendtgørelse om adgang til
kandidatuddannelser ved tilsvarende institutioner, har været sendt i
høring. Studienævnsformanden oplyste om de væsentligste
ændringer: Dels at uddannelsesinstitutionen ved forventet væsentlig
adgangsbegrænsning kan bestemme, at betinget optagelse ikke kan
finde sted. Dette skal dog varsles med 1 år. Dels hvorvidt ansøgere,
der tidligere har været indskrevet, kan søge ind på studiet, men kun
kan optages, hvis studienævnet har foretaget en faglig vurdering.
Tidligere har universitetet skullet give tilladelse til at ansøgere, der
tidligere har været indskrevet, kan søge ind på studiet igen.
Formanden fandt, at der ikke var noget at bemærke hertil.
2. Studienævnsformanden oplyste herefter nævnet om
nødvendigheden i at sende fagudbud vedrørende KA Negot.uddannelsen i kinesisk i skriftlig høring hos nævnet forud for
studienævnsmødet. Negot.-studiet (kinesisk) i Sønderborg lukker som
bekendt snart ned, men allerede nu begynder de
samfundsvidenskabelige fag i Sønderborg at blive afviklet, og det
skaber visse udfordringer for især KA Negot.-studiet i Sønderborg. Der
er blevet lavet en nødplan for fagudbuddet i forårssemesteret 2018,
men det er nødvendigt også at se på en plan for de følgende
semestre. Formanden takkede studienævnets VIP-medlemmer for
deres hurtige tilbagemelding på den skriftlige høring, men henstillede
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til at også nævnets studenterrepræsentanter svarer på skriftlige
høringer.
b) Rasmus Ankerstjerne meddelte, at han har modtaget mundtlige
tilbagemeldinger fra 1. semesters KA Negot.-studerende omkring
oprettelsen af en Negot. buddy-ordning, som foreslået på forrige
studienævnsmøde. Samtlige tilbagemeldinger har været positive, og
der bakkes op om initiativet.
Studienævnsformanden var glad for at høre dette, og anmodede
Rasmus om i samarbejde med de faglige vejledere at indsende en liste
over interesserede Negot.-studerende, der ønsker at være ”buddy”, til
studienævnet, så der kan foretages en udvælgelse.
Mads Gehrt orienterede nævnet om, at han i egenskab af
studienævnets næstformand har orienteret de studerende om det
forestående valg til studienævnet.
c) Intet til punktet.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 36 sager. For yderligere information, se det
fortrolige referat.
5. Sager til behandling eksamen
Intet til punktet.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede om de ændringer, der er foretaget
i fagbeskrivelsen for Leadership and Organizational Communication.
Studienævnet godkendte den nye fagbeskrivelse.
2.

Studienævnsformanden kunne herefter oplyse, at Kathrin Maurer har
rettet henvendelse til studienævnet med en anmodning om at
studienævnet genovervejer sin beslutning om at afvise
ændringsforslag i Kulturhistorie 2, tysk, vedtaget på
studienævnsmødet i oktober 2017. Katrin har fremhævet, at den
nuværende eksamensbestemmelse, der tillader brug af alle
hjælpemidler, desværre har den uheldige konsekvens, at de
studerende ikke møder op til undervisningen, og at der i en
eksamenssituation frit kan og bliver kopieret fra power points og fra
baggrundsmaterialet i den time, der er sat af til forberedelse.
Formanden anmodede derfor nævnets medlemmer om igen at tage
stilling til, hvorvidt afvisningen af ændringsforslaget, vedtaget på sidste
studienævnsmøde, skal fastholdes. Nævnets medlemmer drøftede
ændringsforslaget i Kulturhistorie 2, tysk, på ny og fandt, at afvisningen
af ændringsforslaget skal fastholdes. Det blev i den forbindelse
bemærket, at det må være op til eksaminator at vurdere, hvorvidt den
studerende blot læser op under eksamen, eller om den studerende er
velbevandret i pensum. Nævnets medlemmer fandt det desuden
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principielt forkert at bruge en bestemt eksamensform udelukkende
med det formål at få de studerende til at møde op til undervisningen.
Studienævnsformanden oplyste, at hun vil viderebringe nævnets
beslutning til Katrin Maurer og samtidig foreslå et møde, hvor hun kan
forklare hende nærmere om nævnets holdning. Klaus Geyer oplyste,
at han gerne vil deltage i et sådant møde.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnssekretæren orienterede nævnets medlemmer om
planlægningen af det kommende møde med Aftagerpanelet. Det
kommer til at finde sted den 1. marts 2018 og omdrejningspunktet vil
være Employabilitet. Studienævnsformanden oplyste i den forbindelse,
at emnet ligger fint i tråd med, hvad Fakultetet har i fokus lige nu.
2. Studienævnsformanden orienterede nævnet om Negot.-uddannelsens
nøgletal og betydningen af disse i forhold til kvalitetspolitikken.
Frafaldstallet for BA Negot.-studerende er på hele 23 procent i 2017.
Formanden var overrasket over, at tallet var så højt. Det er mange
studerende, der falder fra uddannelsen. Godt nok er det kun 2 procent
fra landsgennemsnittets 21 procent, men der skal gøres noget herved.
Formanden var af den holdning, at der allerede bliver fokuseret på ved
studiestart, at få de studerende godt integreret på studiet, men spurgte
de faglige vejledere, om de havde en oplevelse af at møde frustrerede
studerende i deres vejledningstimer.
Mads Gehrt svarede afkræftende herpå, og henviste til, at tallene nok
afspejler sig i, at det måske for nogle studerende først bliver rigtig
spændende at følge fag på 3. og 4. semester. Det havde været
tilfældet for ham selv, hvor han på 1. og 2. semester ikke var blevet
fanget interesse- og studiemæssigt på samme måde som på de
senere semestre. Efter hans mening, så vil frafaldstallet falde
væsentligt i det øjeblik, at ansøgere optages på deres gennemsnit.
Christian Ø. Heyde-Petersen tilføjede, at en uddannelse som Negot. vil
have et stort frafaldstal i forhold til andre studier, da det er en
kompleks uddannelse, der kombinerer humanistiske og
samfundsvidenskabelige fag.
Modsat BA Negot.-studerende, så falder KA Negot.-studerende ikke
fra, hvilket er positivt. For så vidt angår studietidsforlængelse, så er
BA Negot.-studerende forsinkede med 3,9 måneder, hvilket er over
landsgennemsnittets 2 måneder. Formanden noterede sig at
nøgletallet er rødt, men fandt ikke at det var voldsomt bekymrende,
idet tallet bare skal ned under 3 måneder for ikke længere at være
rødt. KA Negot.-studerende klarer sig igen bedre i forhold til BA
Negot.-studerende, her ligger forsinkelsen på 3,8 måneder, og det
ligger forholdsvist langt under landsgennemsnittets 8,7 måneder.
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Formanden bemærkede, at tallene for frafald og studietidsforlængelse
generelt var faldende, hvilket var positivt. Ikke mindst set i lyset af
indførelsen af studiefremdriften, der presser de studerende.
Ledighedstallet er på 16,8 procent, hvilket er noget under det tal, som
uddannelsen blev dimensioneret på, hvilket var 24 procent. For så vidt
angår optagelsestallene, så blev 126 studerende optaget på BA
Negot.-uddannelsen i 2017 mod 119 i 2016. 74 studerende blev
optaget på KA Negot.-uddannelsen i 2017 mod 92 i 2016. Formanden
bemærkede i den forbindelse, at det ikke udgør et problem, at færre
optages på KA Negot.-uddannelsen, så længe studiet kan fastholde de
studerende. Derfor skal studiet fortsat have fokus på at forbedre de
studerendes studieforhold.
Nøgletallene for BA og KA Negot.-uddannelsen (kinesisk) i
Sønderborg er høje, hvilket hovedsagligt skyldes, at der er tale om en
lille uddannelse. Idet der ikke længere optages på BA Negot.uddannelsen (kinesisk) er tallet for frafald blandt de studerende på 0
procent. Frafaldstallet for KA Negot.-studerende er derimod højt, hele
20 procent. Det lyder voldsomt, men skal ses i forhold til, at det er en
lille uddannelse. Så når en studerende ud af fem falder fra, vil det
afspejle sig i et højt tal. Generelt så er BA Negot.-studerende 2,6
procent forsinkede. Der er ikke noget tal for KA Negot.-studerende i
forhold til forsinkelse. Kun 7 studerende var blevet optaget på KA
Negot. (kinesisk) i 2017 mod 4 i 2016.

8. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden berettede om Censorrapporter for censur
rekvireret i Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Det var generelt
tilfredsstillende rapporter, dog havde formanden én ting at bemærke:
Det er ikke til at se, hvilke fag, der kommenteres på. Studienævnets
medlemmer havde ingen øvrige kommentarer. Formanden meddelte,
at hun vil forhøre sig om, muligheden for at også navnet på de fag,
som censorrapporterne relaterer sig til, fremgår af materialet fremover.
2. Undervisningsplan og forhåndsgodkendte valgfag for forårssemesteret
2018 blev godkendt af studienævnets medlemmer.
3. Endelig eksamensplan (ordinær) for BA Negot. V17-18 blev godkendt
af studienævnet.
4. Foreløbig reeksamensplan for BA Negot. V17-18 blev godkendt af
studienævnet.
5. Endelig eksamensplan for KA Negot. V17-18 blev godkendt af
studienævnets medlemmer.
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6. Christian Ø. Heyde-Petersen meddelte, at han i forlængelse af
studienævnets sidste møde havde udarbejdet en skitse for hvordan
eksamen i fag på BA Negot. engelsk-retningen kan tilrettelægges på
en mere hensigtsmæssig måde, således at de i højere grad lægges
umiddelbart efter fagets afslutning. På denne måde kan de studerende
hurtigt få afsluttet et fag og kan dermed koncentrere sig om deres
øvrige eksamener.
Skitsen blev gennemgået af studienævnets medlemmer og Jette
Sieron, som er BA Negot.-eksamensplanlægger. Jette oplyste, at hun
gerne tager imod forslag til forbedringer af eksamensplanlægning, men
at hun gerne vil påpege, at Negot-studier er underlagt en
prioriteringsrækkefølge. Hun kan ikke planlægge eksamen førend
andre studier har placeret deres eksamen først. Jette meddelte, at det
er for sent at lave ændringer i indeværende semester, men at hun i
næste semester i højere grad vil forsøge at lægge eksamen i de
humanistiske fag umiddelbart efter fagenes afslutning. Der skal dog
stadig tages hensyn til at de samfundsvidenskabelige fag på dette
tidspunkt ikke er afviklet, ligesom der skal tages hensyn til
erstatningstimer.
Vanda Ardeshir- Davani oplyste, at eksamen i Videnskabsteori 1 blev
afviklet umiddelbart efter undervisningens afslutning, og det havde for
hende og medstuderende været en god oplevelse.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10. Eventuelt
1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om et nyt pilotprojekt
vedrørende akademisk skriftlighed. Hun har i den forbindelse holdt
møde med en adjunkt fra Institut for Kulturvidenskab, hvor hun blev
præsenteret for projektet, herunder blev hun præsenteret for forslag til
hvordan Negot.-studiet kan indgå i projektet. Det er hensigten, at en
KA Negot.-studerende trænes i akademisk skriftlighed, for herefter at
følge en BA Negot.-studerende. En slags skrivetutor, der skal hjælpe
med at højne niveauet på den akademiske skriftlighed. Formanden
havde allerede meddelt, at Negot.-uddannelsen ikke som sådan har
fag, som projektet kan kobles på, udover Bachelorprojektet. Her skal
den studerende vise sin akademiske skriftlighed, og det kunne være
en idé, at koble projektet til her. Studienævnets medlemmer var enige
heri. Dog er det vigtigt, at det understreges, at skrivetutoren skal være
en hjælp til den studerende, og at det altid vil være vejleder, der har
det afgørende ord at skulle sige i den forbindelse. Negot.-studier har
vejledere fra 6 institutter, og der er forskellige følelser omkring dette.
Nogle vejledere vil i højere grad have jeg-formuleringer, mens andre
ikke vil.
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Klaus Geyer spurgte ind til hvordan man udvælger skrivetutorerne. Der
er ikke så mange KA Negot.-tysk studerende, hvorfor det kan være
svært at finde en studerende, der vil indgå i projektet. Han oplyste, at
der lige nu er to tyske praktikanter på Tysk studiet, der tilbyder
skriveværksted for studerende, der ønsker at få hjælp til de tyske
skriftlige produkter, og det er et godt tilbud.
Christian Ø. Heyde-Petersen spurgte ligeledes ind til udvælgelsen af
skrivetutorer og hvorvidt det skal være en KA Negot.-studerende, og
om der skal tages hensyn til den studerendes sproglige retning,
engelsk, tysk og spansk. Derudover blev det påpeget, at det kan være
en udfordring at finde en KA Negot.-studerende, der vil være
skrivetutor, idet de kandidatstuderende enten er i projektorienterede
forløb, måske i udlandet, eller har travlt med selv at skrive speciale.
Studienævnets medlemmer var af den holdning, at det er vigtigere, at
skrivetutoren er en person, der udelukkende fokuserer på den
akademiske skriftlighed.
Studienævnet fandt frem til, at pilotprojektet kan være et godt tilbud for
studerende, der skal skrive Bachelorprojekt. Det er dog nødvendigt, at
det er et frivilligt tilbud for dem, der ønsker at sparre med en anden ud
over vejleder. Det vil dog være at foretrække, at skrivetutoren er en
person, der i forvejen er trænet i akademisk skriftlighed. Det er også
vigtigt, at vejledere bliver gjort opmærksom på, at der kan køre et
pilotprojekt ved siden af Bachelorskrivningen. Studienævnsformanden
vil viderebringe studienævnets holdning til projektmedarbejderen.
2. Studienævnsformanden orienterede om, at hun sammen med Negot.sekretariatet har deltaget i et møde med Fakultetet omkring
Employabilitet. Det var tænkt som et inspirationsmøde, og det blev
under mødet fremhævet, at Negot.studier har de bedste ledighedstal.
Der er afsat en ”Employabilitetspulje”, og der kan herfra søges om
støtte, hvis man har konkrete Employabilitetstiltag.
Mødet sluttede kl. 15:30.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Studienævnssekretær
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