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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkt:
8.4 Ekstra midler til studiestart
2. Godkendelse af referat
Referatet af 22. juni 2017 blev godkendt
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden indledte mødet med at byde Rasmus
Ankerstjerne velkommen til studienævnet. Som ny suppleant indtræder
han i stedet for Rasmus Thorsø Friborg, der er stoppet som Negot.studerende og dermed sit arbejde i nævnet.
1. Studienævnsformanden oplyste herefter nævnet om, at
Optagelsen har efterspurgt en ensretning af
udvælgelseskriterierne i forbindelse med optag af BA –negot.ansøgere i kvote 2. Baggrunden er, at rangering af ansøgere til BA
negot.uddannelsen ifølge Optagelsen er vanskeliggjort ved at der
er knyttet forskellige optagelseskriterier til henholdsvis engelsk og
de to øvrige sprog, tysk og spansk. Da der samtidig ikke er afsat et
bestemt antal pladser til de forskellige sprog, men kun en samlet
sum, giver det udfordringer for Optagelsen at rangere ansøgerne
på baggrund af de forskellige optagelseskriterier. Der efterspørges
derfor en ensretning af udvælgelseskriterierne for engelsk og tysk,
idet der fremover i 2018 ikke optages på spansk.
Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at hun har været i
dialog med Optagelsen om en ensretning af
udvælgelseskriterierne, og at der er fremsat et forslag til
ensretning af optagelseskriterierne, der baserer sig som følger:
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Ansøgere til BA negot.-uddannelsen (engelsk) – kvote 2 skal
udvælges efter deres score i Unitest, deres karakter i engelsk
(gennemsnit af mundtlig og skriftlig, hvis det er muligt) samt en
motiveret ansøgning på stedet.
Ansøgere til BA negot.-uddannelsen (tysk) – kvote 2 skal
udvælges efter deres score i unitest + samtale eller motiveret
ansøgning på stedet.
Studienævnet drøftede forslaget, og godkendte det med den
præcisering, at det ikke alene er gennemsnittet af faget engelsk,
som ansøgere til BA negot.-uddannelsen (engelsk) skal udvælges
efter, men derimod hele det endelige gennemsnit i gymnasiet.
2. Studienævnsformanden orienterede videre om, at Dekanatet den
15. juni 2017 har godkendt studieordning for BA negot.uddannelsen kinesisk 2015, rev. 2016, rev. 2017.
3. Dekanatet har ligeledes godkendt studieordningen for KA negot.uddannelsen 2016, rev. 2017
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at SDU’s regler
om studiefremdrift er blevet revideret, idet der har været visse
præciseringer i regelsættet.
5. Studienævnsformanden har været i kontakt med Det Humanistiske
Fakultet i forbindelse med ny deadline vedrørende tilmelding af
vejledere til speciale. Anmodningen om at rykke deadline frem til 1.
november 2017 er blevet positivt modtaget, og vil derfor gælde
fremover. For så vidt angår specialeworkshoppen er det planen, at
den skal finde sted i uge 43. Studienævnsformanden vil i den
forbindelse aftale nærmere med den nye faglige vejleder omkring
livestreaming af workshoppen til specialestuderende, der befinder
sig i udlandet samt livestreaming til de specialestuderende, der
læser i Sønderborg på Negot.-uddannelsen i Kinesisk.
b) Vanda Ardeshir-Dayani (VAD) orienterede nævnet om, at en gruppe af
studerende er gået sammen om at lave en skriftlig klage over eksamen
i faget Statistik, der fandt sted i juni 2017. Eksamen har ifølge de
studerende været uhensigtsmæssig i forhold til kravene. Status lige nu
er, at de studerende afventer en endelig afgørelse på deres
gruppeklage.
VAD oplyste videre om, at nogle studerende, der har været til
eksamen i Erhvervskommunikation, har henvendt sig til hende og
beklaget sig over, at der er gået helt op til 6 uger fra eksamen fandt
sted til bedømmelse blev offentliggjort. Derudover så har de
studerende, der ikke bestod faget i første prøveforsøg, været
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frustrerede over, at der har været meget kort tid fra den dag, hvor de
blev meddelt deres bedømmelse til selve reeksamen fandt sted. VAD
oplyste, at datoen for offentliggørelsen af resultatet ifølge
eksamensoversigten for S17 var den 15. august. De studerende har
dog til hende oplyst, at de først fik deres bedømmelse den 22. august,
mens at reeksamen fandt sted 24. august.
Jette Sieron (JS) oplyste, at Negot.-sekretariatet generelt har
indskærpet over for bedømmerne, at meddelelsen af karakterer skal
ligge inden for fristen, som er 4 uger. For så vidt angår faget
Erhvervskommunikation er det ikke korrekt, at eksaminator har haft 6
uger til at afgive bedømmelsen, idet sommerferien er kommet ind over.
Det er endvidere ikke usædvanligt, at resultatet fra den ordinære
eksamen offentliggøres kort tid inden selve reeksamen finder sted.
Derfor er de studerende da også blevet anmodet om at tilmelde sig
reeksamen før de har vidst om de har bestået faget eller ej.
JS oplyste, at fristen for at aflevere bedømmelsen er overholdt. Hun
har dog kendskab til en enkelt studerende, som ikke har fået sin
bedømmelse inden for fristen, men dette skyldes tekniske udfordringer
og der er taget hånd om sagen.
Studienævnets medlemmer drøftede, hvorvidt det er muligt, at man
fremadrettet lægger eksamen i Erhvervskommunikation og andre
skriftlige stedprøver i slutningen af maj/starten af juni, så de
studerende kan få deres bedømmelse i god tid før reeksamen, der er
berammet til august måned. Studienævnet kom frem til, at man på det
næste studienævnsmøde vil gennemgå hvilke fag, der er
færdighedsfag og som vil kunne afsluttes med eksamen umiddelbart
efter afslutning af undervisningen.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 73 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede om forløbet vedrørende Career
Management Skills (CMS). I juni 2017 blev det meldt ind til Det
Humanistiske Fakultet, at det var studienævnets opfattelse, at CMSforløbet skal anses som et frivilligt tilbud til de studerende. Forslag til
fagbeskrivelsen for et frivilligt tilbud er herefter blevet udarbejdet.
Studienævnet godkendte det både i forhold til Negot.-uddannelsen i
Odense og i forhold til Negot.-uddannelsen (kinesisk) i Sønderborg.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling.
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8. Andre sager til behandling
1. Det er nu muligt for studienævnene at delegere kompetencen til at
afgøre sager vedrørende startmerit til studienævnsformanden, også i
de tilfælde, hvor afgørelsen er et afslag på merit.
Studienævnsformanden anmodede derfor nævnet om at tilkendegive
hvorvidt det ønskede at uddelegere denne kompetence til formanden.
Studienævnet godkendte ganske hurtigt uddelegeringen af denne
kompetence til studienævnsformanden.
2. United –negoter har indsendt en ansøgning om midler fra annuum
2017. Baggrunden for ansøgninger er, at United-negoter har haft
problemer med at indsende dokumentation for de udlæg der har
været, men nu er der kommet en ny kasserer, som forsøger at få rettet
op på dette. Studienævnet godkendte, at United-negoter får udbetalt
rusturstilskudet for 2016 af 2017 annuumet. Studienævnet kunne ikke
godkende, at der blev udbetalt yderligere tilskud til rusturen i 2017.
Studienævnet lagde vægt på, at det allerede bevilligede rusturstilskud
for 2017, og som i forhold til tidligere år er forhøjet til 20.000 DKK, må
anses for at være tilstrækkeligt.
3. Studienævnsformanden oplyste, at næstkommende møde med
aftagerpanelet kommer til at finde sted i oktober 2017, og at det er tid
til at planlægge dette møde nærmere. Selv foreslog hun, at temaet for
det kommende møde bliver Employabilitet, herunder hvordan
studerende i løbet af deres studier kan optimere deres employabilitet.
Mødet med aftagerpanelet kan kombineres med et efterfølgende møde
med de studerende. Studienævnet bakkede op omkring dette forslag.
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at Rektor netop har
besluttet at der kan ansøges om ekstra midler til første semester på
bacheloruddannelserne. Studienævnene er derfor inviteret til at
overveje nye tiltag på de enkelte bacheloruddannelser, der kan
implementeres i løbet af første semester og inden december. Der kan
søges op mod 25.000 DKK og fristen for at indsende ansøgninger er
25. september 2017. Studienævnsformanden oplyste, at hun vil
orientere de faglige vejledere og tutorer om muligheden for at søge om
støtte til studiestartsaktiviteter, og opfordrede i øvrigt nævnets
medlemmer til at overveje forskellige mulige tiltag til
studiestartsaktiviteter.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
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10. Eventuelt
Intet til punktet.
Mødet sluttede kl. 15:05.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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