Studienævn for Cand. Negot.-studier
Referat af møde den 11. januar 2018
Mødelokale Lysningen, st., 12:15-15:15

24. januar 2018
Journalnr.
Initialer

Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Steven Breunig, Christian Ø. HeydePetersen, Rasmus Ankerstjerne, Rasmus Meldgaard, Mathilde Blom Christensen,
Nanna Tietgen Vedel Eriksen og suppleant Peter Alnor.
Andre: Anne Traun Ulriksen, Heidi Bruusgaard Madsen, Jette Sieron, Mads Gehrt
og Mia Fenat (referent)
Afbud: Gry Høngsmark Knudsen, Klaus Geyer, Vanda Ardeshir-Davani

Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
Mette Lund Kristensen indledte mødet ved at byde velkommen, hvorefter
studienævnets medlemmer præsenterede sig.
2. Valg af formand og næstformand for studienævn for Cand. negot.studier
Mette Lund Kristensen blev valgt som studienævnets formand. Rasmus
Ankerstjerne blev valgt som studienævnets næstformand.

3. Indstilling af studieleder for studienævn for Cand. negot.-studier
Mette Lund Kristensen blev indstillet som studieleder.
Studienævnet godkendte herefter den standardiserede forretningsorden for
studienævn på humaniora. Det blev i forlængelse heraf besluttet, at når
referater af studienævnsmøder fremover sendes ud til skriftlig godkendelse
hos studienævnets medlemmer, så har hvert enkelt medlem 3 hverdage til
skriftligt at indsende eventuelle indsigelser, ellers antages det, at referatet
er godkendt af medlemmet.
4. Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat
Studienævnet besluttede fortsat at bemyndige studienævnsformanden til at
træffe afgørelse i hastesager, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2.
Studienævnet besluttede endvidere at bemyndige formanden og
studienævnssekretariatet til at imødekomme ansøgninger i rutinemæssige
og ukontroversielle dispensations- og meritsager, hvor der er en fast
praksis. Studienævnets medlemmer drøftede den af fakultetet tilsendte
liste over typer af ansøgninger, hvor afgørelseskompetencen kan
delegeres til formanden og studienævnssekretariatet.
Studienævnssekretæren vil meddele fakultetet resultatet af denne
drøftelse.
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Studienævnsmøde
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.2.
2. Godkendelse af referat
Studienævnsformanden meddelte, at referatet af 18. december 2017 har
været sendt til skriftlig godkendelse hos medlemmerne af det forrige
studienævn. Der har ikke været nogen kommentarer til det udsendte
referat, og det nu godkendte referat er sat på som punkt til dagsordenen til
de nye medlemmers orientering.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede om at der er kommet nye og
ændrede bekendtgørelser, nærmere bestemt er der ændringer for så
vidt angår adgangsbekendtgørelser og ændringer til
eksamensbekendtgørelsen.
2. Studienævnsformanden meddelte herefter, at Det Humanistiske
Fakultet har indkaldt navne på de studerende, der har udvist et særligt
talent i efteråret 2017. Der er mulighed for at indstille studerende til
udmærkelse for ekstraordinær faglig karakter, for ekstraordinære eller
særlige innovative evner eller for at have gennemført
talentprogrammer. Sidstnævnte har ingen relevans for Negot.studerende, idet Negot.-studiet ikke indeholder et talentprogram.
Christian Ø. Heyde-Petersen spurgte ind til hvordan indstillingerne
vurderes, herunder om indstillingerne alene vil blive vurderet i forhold
til studiet selv, eller om de også vil være i konkurrence med andre
studier, og om der kan indsendes et ubegrænset antal indstillinger.
Studienævnsformanden var af den formodning, at indstillede
Negot.studerende kun vil blive vurderet i forhold til andre Negot.studerende, men at indkaldelsen dog ikke var helt klar på dette punkt,
hvorfor hun vil stille spørgsmålet op mod fakultetet. Formanden
opfordrede studienævnets medlemmer til i mellemtiden ikke at holde
sig tilbage for at indstille talentfulde Negot.studerende. Endvidere
anmodede hun Negot.-sekretariatet om at orientere underviserne på
Negot.-studiet om muligheden for at indstille studerende til
talentudmærkelsen. Indstillingerne skal senest den 9. februar 2018
være studienævnssekretæren i hænde, så en samlet indstilling kan
sendes til fakultetet den 19. februar 2018. Fakultetet vil så
videreformidle indstillingerne til Akademisk Råd, der vil tage endelig
stilling.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
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c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 28 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede studienævnets medlemmer om, at
fakultetet har sendt nye studieordningsskabeloner i høring.
Skabelonerne vil danne grundlag for nye studieordninger, der træder i
kraft pr. 1. september 2018. Alle fagbeskrivelser skal således ind i en
ny skabelon, der også vil indeholde oplysninger fra
fællesbestemmelserne.
Studienævnets medlemmer var positivt indstillet over for de nye
studieordningsskabeloner, dog havde medlemmerne tre
bemærkninger:
a. Fristen for tildeling af specialevejledere er sat til den 15. november.
Dette skal for Negot.-studerende ændres til den 1. november, således,
at Negot.-studerende har mulighed for at blive tildelt vejledere fra det
samfundsvidenskabelige fakultet, hvor fristen netop er den 1.
november.
b. Det er vigtigt, at progressionsmodellen for Negot. studiets
uddannelser kommer med i de nye studieordningsskabeloner, da
modellerne anskueliggør fagenes progression og nemt giver den
studerende og andre et overblik over uddannelserne.
c. Det særlige forløb for markedsføringsøkonomer på BA Negotuddannelsen bør fremgå af den nye studieordningsskabelon.
Studienævnsformanden vil videreformidle studienævnets
bemærkninger til fakultetet.
2. Studienævnsformanden kunne herefter oplyse, at der endnu engang
er indsendt et forslag til ændring af fagbeskrivelsen for Kulturhistorie 2,
tysk. Det drejer sig nærmere bestemt om formuleringen af fagets
eksamensbestemmelser, hvor den tyske fagansvarlige gerne ser, at
"litteratur" tilføjes. Formanden oplyste nævnets medlemmer om den
mailkorrespondance, der havde været mellem Kathrin Maurer og
Moritz Schramm omkring dette ønske, og orienterede ligeledes
nævnets medlemmer om, at Klaus Geyer forud for dagens møde
skriftligt havde tilkendegivet sin holdning til, at der ikke bør ændres i
eksamensbestemmelserne. Det var et enigt studienævn, der
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besluttede at afvise ønsket om ændring i eksamensbestemmelserne
ud fra det synspunkt, at det ikke anses for hensigtsmæssigt for Negot.studerende at blive prøvet i litteratur og i digtanalyse, som en tilføjelse
af ”litteratur” i eksamensbestemmelserne vil medføre. Derudover så
blev der lagt vægt på, at faget var samlæst og ikke sammendrevet,
hvorfor det ikke burde udgøre et problem at have to forskellige
eksamensbestemmelser for så vidt angår Negot.-studerende og Tyskstuderende.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden oplyste nævnets medlemmer,
at undervisningsevalueringerne for de udvalgte efterårsfag i 2017, nu
er afsluttet. Det drejer sig om fagene Advanced Brand Management,
Forbrugeradfærd, International Økonomi 1, Erhvervskommunikation
(engelsk), Human Ressource Management, Introduktion til
erhvervsøkonomi med entrepreneurship, Marketing Across Cultures,
Media and Communication Theory, Moderne britiske studier,
Videregående interkulturel kommunikation og Skriftlige
Sprogfærdighed 1 (engelsk). Der er overvejende positive evalueringer
af fagene, selvom svarprocenten dog kunne have været højere. Det
væsentligste er dog ifølge formanden, at der ikke er særligt kritiske
kommentarer.
Mads Gehrt tilføjede hertil, at evalueringen af forårsfagene 2017 heller
ikke havde været særligt høje svarprocenter, med undtagelse af et
enkelt fag, som havde fået meget kritiske studenterevalueringer. Det
kan måske deraf udledes, at hvis der er stor utilfredshed med et fag, vil
dette afspejles i en høj svarprocent.
Studienævnsformanden oplyste, at det overordnet set så ganske
fornuftigt ud, i øjenfaldende var de meget positive vurderinger af
undervisningen i International Økonomi 1. Formanden vil på baggrund
af de positive studenterevalueringer undersøge muligheden for at den
pågældende underviser bliver tilknyttet faget, næste gang faget
udbydes.
Studienævnsformanden bemærkede, at nogle studerende har
foreslået at fagene Interkulturel kommunikation og Videregående
interkulturel kommunikation bliver slået sammen til et fag, idet en
eksamen er at foretrække i stedet for to. Muligheden herfor skal
undersøges både for tysk og spansk-linjen. Selv om spansk-linjen har
lukket for optag, så udbydes fagene endnu. Formanden vil gå videre
hermed.
Studienævnet talte kort om Cand. negot.-studiets kommende
dimensionering, hvor uddannelsen vil blive kraftigt beskåret. Ved
optagelsen i 2020 vil der således kun være 23 pladser på KA negot.uddannelsen (engelsk). Retskravsbachelorer har automatisk ret til en
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plads på KA negot.-uddannelsen, og det er vigtigt, at studiet
opretholder både et sommer- og et vinteroptag på KA negot.uddannelsen, for at sikre, at så mange studerende kan blive optaget.
Studienævnsformanden orienterede videre om evalueringen af faget
Introduktion til erhvervsøkonomi, hvor de studerende ikke har været
videre begejstrede for porteføljeopgaverne. Der bliver i den forbindelse
spurgt ind til hvorfor der ikke bare er en afsluttende opgave i faget.
Studienævnets medlemmer var enige i, at det vil være en god idé, at
kigge nærmere på muligheden for at faget kun har en afsluttende
eksamen, således at de studerende kan slippe for
porteføljeopgaverne. Der er ingen grund til at disse skal være der, idet
de ikke i forvejen har noget med den afsluttende eksamen at gøre.
Mads Gehrt gjorde opmærksom på, at det ikke er alle undervisere, der
har kommenteret på evalueringen af deres fag. Dette er kritisabelt, idet
det forventes, at underviserne læser og reflekterer over de
studerendes evalueringer.
Studienævnsformanden bemærkede, at 3 undervisere ikke har
evalueret på deres fag. Vigtigheden i at kommentere på
studenterevalueringer bør indskærpes over for underviserne af fag, der
udtrækkes til evaluering.

8. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden berettede om, at introduktionsdagen for nye
kandidatstuderende på Negot.-uddannelsen vil finde sted den 31.
januar 2018. Det er planen, at de nye kandidatstuderende på
introduktionsdagen som noget nyt vil blive tilbudt at blive tilknyttet en
Negot.-Buddy, dette for at skabe en større social og faglig tilknytning til
Negot-studiet, og i sidste ende mindske eventuelt frafald og
ensomhedsfølelse blandt de studerende. Der er lige nu 5 studerende,
der frivilligt har meldt sig som Buddy, og formanden anmodede
studienævnet medlemmer om at tage stilling til Buddy-ordningen,
herunder især det af formanden indsendte forslag om et tilskud på op
til 500 DKK pr. Buddy. Studienævnets medlemmer tilsluttede sig
forslaget om op til 500 DKK pr. Buddy. Det blev samtidig besluttet, at
der ikke kan søges om tilskud til dækning af udgifter til alkohol.
Arrangementer skal være af social karakter, og hvis de studerende
ønsker at drikke en øl i forbindelse hermed, skal de selv betale herfor.
Studienævnet kan ikke dække en sådan udgift. Ansøgninger til
tilskuddet på op til 500 DKK pr. Buddy skal fremsendes til
studienævnets godkendelse, og kvitteringer skal vedlægges
ansøgningen.
2. Fagforeningen Kommunikation og Sprog vil gerne oprette et legat på
5000 DKK til en dimitteret kandidat på Negot.-studiet. Forbundet har
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en lignende aftale med IVK- studiet, hvor det får nogle minutters taletid
ved kandidatreceptionen, og forbundet ser gerne, at det får en
lignende aftale med Negot. studiet. Studienævnsformanden var glad
for tilbuddet om en eventuel oprettelse af et legat, men havde dog
visse betænkeligheder ved at lade fagforeningen f.eks. få taletid ved
kandidatreceptionen. Det er nødvendigt, at indhente yderligere
oplysninger om, hvilke kriterier fagforbundet stiller i forbindelse med
oprettelsen af et eventuelt legat. Rasmus Ankerstjerne vil undersøge
nærmere heromkring.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10. Eventuelt
Intet til punktet.
Mødet sluttede kl. 14:30.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær

Side 6

