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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 8.2: Ansøgning om
midler til foredrag.
2. Godkendelse af referat
Studienævnsformanden oplyste, at referatet af 22. februar 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 22. februar 2018 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden oplyste, at årets undervisningsstart for BAog KA-uddannelserne finder sted den 5. september 2018.
Studiestartsaktiviteter er planlagt til at finde sted før denne dato. BA
Negot.-studiers studiestartsaktiviteter er således planlagt til at finde
sted i perioden 30. august – 2. september 2018, mens KA Negot.studiers introduktionsdag vil finde sted den 3. september 2018.
Christian Heyde-Petersen ville vide, hvorfor det var besluttet at lægge
undervisningsstarten så sent som den 5. september 2018, og oplyste,
at han ikke var blevet informeret herom. Anne Traun Ulriksen svarede
hertil, at 1. september 2018 faldt på en lørdag, og at
undervisningsstarten ud fra et lokalehensyn var blevet lagt den 5.
september for at give plads til studiestartsaktiviteter mandag den 3. til
tirsdag den 4.september 2018. Information herom var blevet sendt ud i
starten af marts 2018 til blandt andre studie- og institutledere.
Formanden bemærkede, at hvis den sene undervisningsstart skaber
problemer i forhold til afvikling af undervisning, så kan studiesekretær
Anne Traun Ulriksen kontaktes.
2. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om, at
der nu er kommet en afklaring på, hvorvidt BA Negot.-studerende med
en erhvervsakademigrad som markedsføringsøkonom kan få startmerit
for Virksomhedsøkonomi ved optagelse på Negot.-uddannelsen. På
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baggrund af en ny faglig vurdering er det besluttet, at der fortsat kan
gives startmerit for Virksomhedsøkonomi.
3. I forlængelse af forrige punkt er det samtidig besluttet, at ansøgere
med en BA i Negot.-studier og som har været optaget på det særlige
forløb for markedsføringsøkonomer på BA Negot.-uddannelsen kan
søge om optagelse til Cand. merc på lige fod med andre ansøgere, der
har en BA i Negot.-studier. Dette vil blive meddelt Optagelsen.
4. Studienævnsformanden meddelte videre, at kvotefordelingen for
Negot.-studier fastholdes ved dette års testbaserede optag, således at
der optages 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. Ledige pladser går ikke
til spilde, så hvis der ikke er nok ansøgere i den ene kvote vil ledige
pladser automatisk blive overflyttet til den anden kvote.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 22 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnets medlemmer drøftede det fremsendte forslag om
ændring i fagbeskrivelsen for Skriftlig kommunikation 1, tysk, herunder
ønsket om at niveauinddele de studerende ligesom i Mundtlig
kommunikation 1, tysk. Studienævnsformanden oplyste, at hun i
udgangspunktet kan tilslutte sig en niveauinddeling af de studerende,
men at det ikke må ske på bekostning af studerende med svage tysk
kundskaber.
Christian Heyde-Petersen udtrykte ligeledes en vis bekymring for, at
en niveauinddeling af de studerende kan medføre, at studerende med
svage tyske kundskaber kan få sværere ved at dygtiggøre sig, men
tilsluttede sig alligevel forslaget herom, idet forslaget er fremsat af
fagmiljøet i tysk. De øvrige medlemmer af studienævnet delte denne
betragtning. Det blev derfor besluttet, at ændringsforslaget kan
imødekommes, men først med virkning fra og med september 2019.
Instruktortimer skal dog anføres i fagbeskrivelsen. Studienævnet
bemærkede endvidere, at det vil følge fagets udvikling for at holde øje
med, hvordan de studerende klarer sig.
2. Studienævnet godkendte de fem fremsendte forslag til valgfag: Krieg
und Revolution in der Grenzregion (både i udgave af 5 ECTS og 10
ECTS), Teamwork Dynamics in Modern Businesses and
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Organizations, Chinese Newspaper Reading and Textual analysis og
Strategic Marketing.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om, at
det som et punkt på Årshjulet skal drøfte hvilke aktører, som Negot.studiet skal have kontakt til. Via Aftagerpanelet har Negot.-studier
allerede kontakter til forskellige dele af erhvervslivet. Formanden
spurgte nævnets medlemmer, hvorvidt studiet har brug for at have
kontakt til andre aktører. Christian Heyde-Petersen foreslog, at Negot.studiet også rækker ud mod aktører i undervisningsverdenen, i
gymnasier o.lign. Formanden oplyste, at der i forlængelse af det netop
afholdte møde i aftagerpanelet den 1. marts 2018, blev besluttet at
nedsætte en gruppe, der skal arbejde videre med employabilitetstiltag,
herunder også skabe kontakt til erhvervslivet og andre aktører.
Formanden foreslog, at gruppen undersøger om der er mulige
partnere i gymnasier og lign., der kan skabes kontakt til.
2. Der skal snart trækkes fag ud til evaluering, jf. studienævnets
opstillede kriterier for udtrækning af fag til evaluering. Formanden
orienterede nævnet om, at hun for nuværende har modtaget enkelte
tilkendegivelser fra undervisere, der gerne vil have deres fag
evalueret, selv om det pågældende fag ikke automatisk står til at blive
udtrukket til evaluering i forhold til de opstillede kriterier. Formanden
oplyste, at det er muligt for undervisere, at få foretaget en evaluering af
deres fag, hvis de ønsker det. Dette skal blot meddeles studiesekretær
Heidi B. Madsen. For at sikre, at alle undervisere er orienteret om
denne mulighed, vil studiesekretær Heidi B. Madsen kontakte disse og
gøre dem opmærksom herpå.
8. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden anmodede studienævnet om at tage stilling
til, hvorvidt studiet fortsat ønsker at tildele midler fra annuum til
studiestarten på BA og KA Negot.-studier. Et enigt studienævn
bekræftede ønsket om at sponsorere studiestarten som hidtil.
2. Studienævnsformanden ønskede at vide, hvorvidt Negot.-studier
ønsker at støtte et ”forensic linguistic” arrangement med den tidligere
FBI- agent, James Fitzgerald. Formanden oplyste, at foredraget med
James Fitzgerald evt. kan knyttes op på en ”særlig Negot.-dag”, sådan
som det blev drøftet på Aftagerpanelmødet den 1. marts 2018.
Formanden vurderede, at arrangementet vil blive succesfuldt og kunne
samle Negot.-studerende på tværs af årgangene. Samtlige
medlemmer af studienævnet bakkede op om dette forslag.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
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10. Eventuelt
1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at hun har sendt en
ansøgning til Fakultetet, hvor hun har ansøgt om midler fra
Employabilitetspuljen. Der er konkret ansøgt om midler til udbygning
og drift af LinkeIn-gruppen Cand.Negot. International samt at
igangsætte lokale løsninger i samarbejde med RIO. Formanden kunne
i forlængelse heraf oplyser, at hun netop under dagens
studienævnsmøde havde modtaget svar fra Fakutltetet om, at man var
imødekommende om at støtte op om arbejdet med LinkedIn-gruppen
og det foreslåede samarbejde med RIO.
2. Christian Heyde-Petersen spurgte på baggrund af en konkret
henvendelse fra en studerende, hvorvidt der er mulighed for at lave et
projektorienteret forløb på 10 ECTS i løbet af 5 semester af BA Negot.uddannelsen. Formanden oplyste hertil, at der ikke indgår
projektorienterede forløb på BA negot.-uddannelsen, men opfordrede
til, at den studerende indsender en ansøgning herom til studienævnet,
som så vil vurdere muligheden herfor.
Mødet sluttede kl. 13:45.
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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