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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Studienævnsformanden oplyste, at referatet af 11. januar 2018 har været
sendt til skriftlig godkendelse hos medlemmerne, som ikke har haft
bemærkninger hertil. Referatet er vedlagt som bilag til orientering.
Det fortrolige referat af 11. januar 2018 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden oplyste nævnets medlemmer om, at hun i
forlængelse af sidste studienævnsmøde har rettet henvendelse til Det
Humanistiske Fakultetet i forhold til spørgsmålet om, hvordan
indstillede kandidater til talentudmærkelse bliver vurderet. Fakultetet
har nu svaret tilbage, at Negot.-studerende, der bliver indstillet til
talentudmærkelse, kun vil blive bedømt i forhold til Negot.uddannelsens øvrige studerende. Fakultetet har endvidere oplyst, at
der ikke vælges ud fra en bestemt procentdel. Der er således ikke en
øvre grænse for hvor mange, der kan indstilles.
2. Dekanatet har den 24. januar 2018 godkendt rettelse til faget
Kulturhistorie 2 (tysk) i studieordning for BA Negot. 2016. Rettelsen i
studieordningen har virkning fra og med forårssemesteret 2018.
3. Fællesbestemmelser for deltidsuddannelser ved Det Humanistiske
Fakultet har været sendt i høring. Formanden orienterede nævnet om,
at hun ikke havde haft bemærkninger hertil.
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4. Justering af retningslinjer for faglige mindstekrav for
universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale
uddannelser samt i gymnasiale fag i eux-forløb har ligeledes været sendt i
høring. Studienævnsformanden meddelte nævnet, at hun ikke havde haft
bemærkninger hertil, idet Negot.-uddannelsen ikke er tilrettelagt direkte
med henblik på undervisning i gymnasiet. Nævnet kan derfor ikke
kommentere på, hvorvidt der kan undervises i eksempelvis tysk eller i
samfundsfag på gymnasiet. Det er i stedet de respektive fagområder, der
skal høres herom.
5. Studienævnsformanden meddelte nævnets medlemmer, at Negot.studiet er blevet udvalgt til at indgå i projekt ”Faglig vurdering”. Det betyder,
at Optagelsen fra og med vinteroptaget 2019 vil foretage den faglige
vurdering af ansøgere til kandidatuddannelsen i Negot. Der vil selvfølgelig i
tvivlssager være sparring med studielederen. Negot.-studiet anses for at
være kompleks i forhold til vurderingen af de adgangsgivende
uddannelser, men formanden vurderer, at indførelsen af nye
optagelseskriterier gældende fra foråret 2019 burde hjælpe herpå. I stedet
for de nuværende optagelseskriterier, hvor ansøgere skal have mindst 10
ECTS inden for 6 fagområder, bliver det fremover kun 2 fagområder, af
hver 30 ECTS, indenfor henholdsvis de erhvervsøkonomiske fag og
erhvervssproglige fag, som ansøger skal opfylde. Dette burde give en
mere bred vurdering af ansøgningerne.
6. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at der på trods af tidlig
annoncering kun er to eksterne medlemmer, som har givet tilsagn om at
deltage i det kommende aftagerpanelmøde, der finder sted den 1. marts
2018. Begge er meget aktive og engagerede medlemmer, der kan bidrage
til drøftelsen af dagens tema, Employabilitet. Formanden opfordrede
samtlige medlemmer af studienævnet til at komme til mødet.
7. Det Humanistiske Fakultet har indgået en ny samarbejdsaftale med Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet om fag, der indgår på tværs af
fakulteterne. Aftalen er trådt i kraft 1. februar 2018 og definerer det
administrative ansvar af samlæste fag i forhold til eksempelvis
undervisning, eksamen, og studienævnsansøgninger.
Studienævnsformanden vurderede, at samarbejdsaftalen vil have en
positiv effekt, idet administrationen af fag vil blive smidigere. En udfordring
kan dog blive godkendelse af fagbeskrivelser i det nye system ODIN. Hvis
eksempelvis Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at foretage en
ændring i fagbeskrivelsen for et af Negot.’s obligatoriske fag, så skal denne
ændring sendes i høring i Negot.’s studienævn, og omvendt. Herefter skal
høringssvaret sendes tilbage og behandles i det pågældende studienævn
ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet. Spørgsmålet bliver da,
hvornår faget er endelig godkendt. Formanden er dog af den vurdering, at
det er relativ lille forhindring, som nok skal blive løst hen ad vejen.
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8. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at hun har
anmodet den nye fagansvarlige for Virksomhedsøkonomi om at
vurdere, hvorvidt markedsføringsøkonomer kan fortsætte med at få
merit for faget Virksomhedsøkonomi, når de optages på BA Negot.uddannelsen. Baggrunden for denne anmodning er, at det
erhvervsøkonomiske studienævn har rejst tvivl om, hvorvidt denne
merit er reel. Formanden kunne oplyse, at den nye fagansvarlige er
kommet med en positiv tilbagemelding om, at
markedsføringsøkonomer godt kan få merit for Virksomhedsøkonomi
på baggrund af deres uddannelse. Formanden er dog pt. ved at drøfte
denne tilbagemelding med det erhvervsøkonomiske studienævn, der
har anmodet om en uddybning af vurderingsgrundlaget. Formanden
vil give en tilbagemelding til studienævnet, når der er et endeligt svar
på dette.
b) Vanda Ardeshir-Davani oplyste, at hun er blevet kontaktet af
studerende på 2. semester af BA Negot.-uddannelsen, engelskretningen. De ønsker hjælp til at indgå i nye studiegrupper. Nogle har
været med i en studiegruppe, hvor der ikke har været personlig kemi
blandt de studerende, eller hvor medstuderende er faldet fra i løbet af
uddannelsen. De er derfor på den ene eller anden måde ikke længere
medlem af en studiegruppe, men kunne godt tænke sig at blive det
igen. Vanda Ardeshir-Davani bemærkede, at der på 2. semester er en
række fag, hvor det kan være hensigtsmæssigt at indgå i
studiegruppe, især i forhold til at læse op til eksamen. Så ud over at en
studiegruppe kan bidrage til et socialt fællesskab, så kan det have en
positiv betydning i forhold til det faglige aspekt.
Studienævnsformanden meddelte, at frivillige studiegrupper er vigtige i
forhold til at fastholde de studerende, hvorfor hun vil tage kontakt til
tutorerne og anmode dem om at facilitere nye studiegrupper til de
studerende, der ønsker det.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 27 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Det Humanistiske Fakultet har indkaldt til revision af Samdrift på BAniveau. Studienævnsformanden berettede, at hun har undersøgt,
hvorvidt man på BA Negot.-spansk-retningen ønskede at
sammenlægge fagene Interkulturel kommunikation og Videregående
interkulturel kommunikation til et 10 ECTS fag, ligesom på engelskretningen. Dette er der dog ingen interesse for, hvorfor fagene
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fortsætter som de er lige nu. Formanden havde ingen ønsker om
ændringer. Studienævnets øvrige medlemmer havde heller ingen
ønsker om ændringer.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Årshjulet for uddannelserne under studienævnet for Cand. negot.studier 2018 blev godkendt af studienævnet.
2. Studienævnsformanden berettede om, at resultaterne for
studiestartsundersøgelsen 2017 for Bacheloruddannelserne nu ligger
klar. 36 studerende ud af 125 nye Negot.-studerende har deltaget i
undersøgelsen. Formanden knyttede indledningsvist den kommentar,
at undersøgelsen ikke er præcis nok, idet det kan være svært at læse
ud fra de angivne svarprocenter, hvad de studerende egentlig har
svaret på. Eksempelvis har kun 69 procent af de adspurgte studerende
oplyst, at de har fået tilstrækkelig information om praktiske forhold.
Samme lave procentdel af de studerende har svaret, at de har fået
tilstrækkelig information om uddannelsens tilrettelæggelse. Dette er
forholdsvist lave tal, idet Negot.-studiet gør en stor indsat for at sprede
relevant information om studiet til de nye studerende. Men
spørgsmålet er, hvad de studerende har svaret i forhold til, handler
deres svar om utilstrækkelig information vedrørende lokaler, handler
det om manglende information vedrørende fagbeskrivelser eller
handler det eksempelvis om, hvordan den studerende finder frem til
MitSkema.
Kun 67 procent af de adspurgte studerende har svaret, at de er klar
over, hvad der forventes af dem som studerende. Formanden
kommenterede herpå, at det er svært at forholde sig til dette tal, idet
det er uklart, hvad de studerende har svaret ud fra, og fandt, at
undersøgelsen er svær at navigere i, når man ikke ved, hvad der
præcist er svaret ud fra. Dog kan studienævnet bruge undersøgelsen
til at forbedre sig i forhold til, hvad studiet ”tror”, der er svaret ud fra.
Kun 58 procent af de adspurgte studerende har svaret, at de har fået
gode studievaner. Det er et punkt, der kan forbedres. Steven Breunig
kommenterede hertil, at der på SDU’s hjemmeside er en vejledning til,
hvordan man opbygger en god studiestruktur og teknik. Formanden
noterede sig dette, og vil fremadrettet anbefale tutorerne at
videreformidle information herom til nye studerende ved kommende
studiestart.
Formanden noterede sig at det til gengæld var meget positivt, at hele
89 procent af de adspurgte studerende har oplyst, at de aktivt deltager
i faglige aktiviteter.
67 procent af de adspurgte studerende har svaret, at de har fået
brugbar feedback på faglige præstationer. Formanden kommenterede,
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at netop faglig feedback er et område, som Det Humanistiske Fakultet
er optaget af, og lige nu arbejdes der eksempelvis på at udvikle en
model, der gør det muligt for undervisere at søge midler, således at de
kan give de studerende feedback på deres opgaver.
Kun 67 procent af de adspurgte studerende har svaret, at de har
deltaget aktivt i de sociale aktiviteter på uddannelsen. Formanden
undrer sig over dette lave tal, idet hun har fået positive
tilbagemeldinger fra både studerende selv, men også de personer, der
har været involveret i studiestarten har meddelt, at de nye studerende
er aktive i de sociale aktiviteter. Selv om kun 67 procent har svaret, at
de har deltaget aktivt i sociale aktiviteter, så føler 72 procent, at de er
blevet en del af et socialt sammenhold. Formanden kommenterede
hertil, at det er positivt, at de studerende kan finde sammen, selv om
de måske ikke aktivt deltager i sociale aktiviteter.
78 procent er generel tilfreds med studiestarten på Negot.uddannelsen. På Humaniora er dette tal samlet set oppe på 83
procent. Dette indikerer, at Negot.-studiet kan gøre det bedre.
Christian Heyde-Petersen bemærkede afslutningsvist, at
undersøgelsen ikke tager højde for studiets kompleksitet, altså at der
både er fagelementer fra samfundsvidenskab og humaniora.
7.3 De faglige vejledere, Rasmus Meldgaard og Mads Gehrt, gav
studienævnets medlemmer en mundligt tilbagemelding af studiestarten
på KA Negot.-uddannelsens vinteroptag. Der var et pænt optag på
næsten 30 studerende, af disse havde ca. halvdelen tilmeldt sig
introduktionsdagen, hvor de blev informeret generelt om studiet og om
de muligheder, der er under studiet for at tage på udenlandsophold
eller i projektorienterede forløb. Som noget nyt, var de nye studerende
blevet introduceret for Negot. Buddies. Det var Rasmus’ fornemmelse,
at der ikke umiddelbart havde været stort tilløb til Buddy’erne, og han
foreslog, at Buddy’erne skulle præsentere kandidatuddannelsens
samtlige profiler. Lige nu var der eksempelvis 3 Buddyer, der alle
studerede på Global Marketing Management-profilen.
Vanda Ardeshir-Davani foreslog, at Buddy’erne hver især får til
opgave, at skrive en velkomstmail til et bestemt antal nye
kandidatstuderende for at fortælle dem, hvad de kan bruge Buddy’erne
til.
Rasmus oplyste endvidere, at han efterfølgende er blevet kontaktet af
nye studerende, der først på et sent tidspunkt er blevet tilkoblet deres
studentermail. De har derfor ikke modtaget information om
introduktionsdagen. Rasmus appellerede til, at man fremover kan
sende besked til de studerende om studiestart på deres private mails.
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Formanden oplyste hertil, at hun vil rette henvendelse til Optagelsen
for at høre om man allerede i optagelsesbrevet kan informere nye
studerende om tidspunktet for introduktionsdagen.
8. Andre sager til behandling
1. Den første Negot.-studerende, der har fået forhåndsgodkendt et
Demolakursus som et valgfag, har nu sendt pensumliste og
kommentarer omkring forløbet til studienævnets orientering.
Studienævnsformanden lagde vægt på, at der havde været en
akademisk vejledning under forløbet, ligesom det var positivt, at de
studerende på Demola-kurset selv skulle skrive en case. På denne
baggrund er formanden af den holdning, at faget fremadrettet også
kan forhåndsgodkendes som valgfag, selvfølgelig efter en konkret
ansøgning herom til studienævnet. Studienævnets øvrige medlemmer
var enige i denne betragtning.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10. Eventuelt
Christian Heyde-Petersen var på vegne af en kollega blevet opfordret til at
spørge ind til specialeproceduren, helt specifikt til hvorfor it-systemet har
godkendt en specialekontrakt, som vejleder ikke har godkendt. Personligt
har Christian oplevet, at han havde fået tilsendt en specialekontrakt til
godkendelse, selv om den pågældende studerende allerede havde været
oppe og forsvare sit speciale. Heidi Bruusgaard Madsen oplyste, at der var
tale om en systemfejl, og at dette var blevet indberettet. Hun opfordrede til,
at specialevejledere tager direkte kontakt til Maria Kyung Overgaard, hvis
de oplever lignende It-mæssige problemer.
Klaus Geyer informerede om, at Tysk-studiet igen i år har arrangeret et
dansk- tysk sprogtandem, hvor en tysk – og en dansksproget bliver sat
sammen for at lære sproget uden for undervisningen. Første møde finder
sted i uge 9, men er man forhindret i at møde op, så kan man skrive til
sekretariatet for Tyske studier.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen kommenterede, at hun selv havde deltaget i
Tandem-forløbet forrige år, og at det havde været en god oplevelse, både
sprogligt og socialt.
Peter Alnor oplyste, at han er ved at planlægge rustur til sommeroptaget
2018, og anmodede om at få oplyst, hvor mange tutorer, der vil blive ansat,
og hvornår. Studienævnsformanden oplyste hertil, at der snarest vil blive
lavet et opslag på 5 tutorer.
Gry Høngsmark Knudsen informerede om, at hun i samarbejde med
Tableau har arrangeret en workshop i Tableau, et big data
analyseprogram. Workshoppen finder sted den 1. marts 2018 kl. 14-16, og
der er stadig ledige pladser. Interesserede kan registrere sig via linket:
https://www.tableau.com/community/events/tableau-workshop-universitysouthern-denmark
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Rasmus Meldgaard og Mads Gehrt vil i deres egenskab af faglige
vejledere sørge for videreformidlingen af budskabet til de studerende.
Studienævnsformanden oplyste, at der er Åbent hus i weekenden.
Arrangementet havde været en stor succes sidste år, og hun håbede, at
det ville gentage sig i år.
Mødet sluttede kl. 14:30.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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