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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 SDU efter forhandling med
ministeriet har besluttet at dimensionere optaget yderligere på en
række uddannelser på tværs af SDU. Denne egendimensionering er
nu afklaret for de fleste humanistiske uddannelsers vedkommende og
som følge heraf er der udsendt meddelelse om BA og KA
kapacitetsgrænser. For nærværende har det ingen betydning for
Negot.-studier, hvor kapacitetsgrænsen på BA er på 120 pladser og 92
pladser på KA-uddannelsen. For andre studier har det betydning, idet
de som sanktion for deres røde nøgletal har fået indskrænket deres
kapacitetsgrænse og dermed har mistet studiepladser. I sidste ende
kan den ultimative sanktion betyde lukning af et studie.
Studienævnsformanden orienterede videre om, at man på Humanioras
Uddannelsesrådsmøde den 18. april 2017 har drøftet muligheden for
at foretage en tilpasning af antallet af studienævn på Det Humanistiske
Fakultet. Dette sker som følge af at den samlede humanistiske
studenterbestand er faldet og stadig forventes at falde grundet
dimensionering og fremdriftsreform. For at tilpasse administrationen
hermed lægger man nu op til en tilpasning af studienævnene.
Studienævnsformanden oplyste, at man på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet på det seneste har set en
sammenlægning af flere studienævn, mens man på Det Humanistiske
Fakultet nu lægger op til frivillighedsprincippet, hvor Fakultetet gerne
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modtager ønsker fra studienævn, der kan se fordele ved at blive lagt
sammen. En sammenlægning af flere studienævn vil betyde, at
antallet af studienævnsformænd reduceres. Et studienævn vil i den
nye model kunne repræsentere flere studier og dermed flere
studieledere, men kun bestå af en studienævnsformand.
Studienævnsformanden udtalte en vis bekymring for at en
sammenlægning vil kunne medføre, at fagligheden udvandes eller helt
mistes. Studienævnet var enigt i denne betragtning. Cand. Negot.studier er en kompleks sammensætning af både humanistiske og
samfundsvidenskabelige elementer, hvorfor en sammenlægning med
et andet studie ikke umiddelbart vil være til nogen fordel.
Studienævnsformanden oplyste om det testbaserede optag for Kvote 2
ansøgere og kunne berette, at der har været en del frafald på Spansk.
Ud af 27 deltagere i Unitesten på Spansk var 9 ikke mødt op til
sprogtesten. Det vides endnu ikke, hvor mange af disse, der er
ansøgere til Negot.-studiet.

b) De studerende
Mads Gehrt oplyste, at flere studerende efterlyser bedre orientering
om procedurer og formalia vedrørende Bachelorprojektet. Endvidere er
den sene tildeling af vejledere til Bachelorprojektet for foråret blevet
kritiseret, idet flere studerende først har fået tildelt en vejleder i
slutningen af februar. I en konkret henvendelse fra en studerende var
hun først blevet tildelt en ekstern underviser som vejleder, der boede i
udlandet og som hun havde svært ved at få fat i. Hun var derfor selv
gået i gang med at finde en vejleder på SDU, hvilket til sidst lykkedes
hende.
Studienævnsformanden anerkendte, at der i indeværende semester
har været visse udfordringer med hensyn til tildelingen af vejledere til
Bachelorprojektet. Dette skyldes hovedsagligt udskiftning af personale
i Negot.-sekretariatet. Nu er der lavet nye procedurer, og der arbejdes
mod at lave en mere smidig proces ved at gøre tilmeldingen til
Bachelorprojektet elektronisk. Endvidere er de studerende, der sent fik
tildelt en vejleder og som har søgt om udsættelse af afleveringsfrist på
deres Bachelorprojekt på baggrund heraf, blevet kompenseret i form af
en udsættelse af afleveringsfristen.
Studienævnsformanden oplyste endvidere, at fristen for
tilmeldingsblanketten til bachelorprojektet lige nu er fastsat til den 15.
december, men at denne skal ændres til 15. november, så der er mere
tid afsat til at finde vejledere.
Mads Gehrt oplyste videre, at en BA Negot.-studerende ønsker at lave
en evaluering af faget Kulturhistorie 2, som er sammenlæst med Tysk
og hvor underviser og en gæsteforelæser ikke har været klar over, at
der blandt de undervisningstilmeldte er Negot.-studerende. Endvidere
skal de studerende lave digtanalyser i faget, hvilket ikke har relevans
for Negot.-studerende.
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Klaus Geyer oplyste, at faget Kulturhistorie er målrettet studerende på
Tysk og består af litterær analyse, hvilket for Negot.-studerende kan
virke tungt.
Studienævnsformanden oplyste, at faget egentlig ikke er udtaget til
evaluering, men at faget på baggrund af den konkrete henvendelse vil
blive evalueret. Studiesekretær Heidi Brusgaard Madsen bekræftede,
at det kan lade sige gøre at undervisningsevaluere faget i dette
semester, og at hun vil gå videre hermed. Studienævnsformanden
anmodede om, at også Kulturhistorie 1, der ligger i efteråret, bliver
udtaget til evaluering.
Pernille Juhl Mogensen oplyste, at der igen har været problemer med
offentliggørelsen af bedømmelsen ved reeksamen i faget Media and
Communication Theory. Bedømmelsen er ikke kommet rettidig og
nogle studerende har fået deres bedømmelse før medstuderende.
Pernille Juhl Mogensen pointerede, at man fra Fakultetet i forbindelse
med klagesagen havde lovet, at der ville blive rettet op på dette, og
derfor var det stærkt kritisabelt at det nu igen skete og det endda i det
samme fag.
Studienævnsformanden oplyste, at det er beklageligt, at der er sket
igen, og orienterede om, at hun vil henvende sig til Fakultetet og
anmode om, at det overfor Censorkorpset indskærpes, at
bedømmelsen skal falde inden for tidsfristen.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 27 sager
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
a) BA samdriftsstudieordning 2016, revideret 2017
Der er fremsat et ønske om ændring af fællesbestemmelserne for
sammdriftsfag på bachelorniveau 2016, revideret 2017. Ændringen
indebærer, at petitum ikke længere er en forudsætning for deltagelse i den
afsluttende prøve i Tysk og Spansk samfund og historie 2.
Studienævnet godkendte ændringen.
b) Eksamenssprog i Tysk samfund og historie, BA samdriftsstudieordning
2016, revideret 2017. Der er fremsat ønske om, at fjerne muligheden for
selv at vælge sprog til eksamen i Tysk samfund og historie 1.
Studienævnet godkendte ændringen.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling
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9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
10. Eventuelt
Mads Gehrt orienterede om Negot.-netværksmøde, der finder sted den 18.
maj 2017 kl. 16. Her er ca. 30 færdiguddannede Negot.’er inviteret til at
komme og dele ud af deres erfaring med erhvervslivet. Mads Gehrt
opfordrede alle til at komme og deltage i arrangementet.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær

Side 4

