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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 24. maj 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 24. maj 2018 blev godkendt
på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede om e-læringsprojektpuljen 2019,
og at det nu er muligt at søge midler til e-læringsprojekter, der kan
understøtte implementeringen af de bærende principper for aktiverende
undervisning og aktiv læring. Der er ansøgningsfrist 31. oktober 2018.
Formanden anmodede om, at undervisere på Negot.-studier gøres
opmærksom herpå. Studiesekretær Anne Traun Ulriksen vil sørge for
videreformidling.
2. Formanden orienterede videre om, at der stadig er ledige pladser på
KA Negot.-uddannelsen, og at de ledige pladser kan søges fra den 10.
juni og frem til den 6. august 2018. Dette gælder dog ikke KA Negot.uddannelsen med kinesisk, hvor der ikke udbydes ledige pladser.
Formanden oplyste, at der til årets optag har været mange ansøgninger
til KA Negot.-uddannelsen, men at en del ansøgninger måtte afvises,
idet de ikke levede op til optagelseskriterierne.
3. Syddansk Universitets regelsæt for skriftlige stedprøver er blevet
ændret. Ændringen fremgår af SDU’s hjemmeside og omfatter
tilføjelsen af to nye regler, nemlig at det kun er tilladt at medbringe og
benytte én computer under en skriftlig stedprøve, og at det ikke er tilladt
at benytte en virtuel computer under en skriftlig stedprøve. Formanden
oplyste, at information herom er sendt ud til Negot.-studerende via
BlackBoard.
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b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 28 sager.
I forbindelse med behandling af en studentersag, tog studienævnet stilling
til muligheden for at lade projektorienteret forløb indgå på BA negot.uddannelsen. Nævnet besluttede sig for at det i første omgang vil tillade det
på forsøgsbasis, for at se, hvordan det hele forløber, og godkendte i den
forbindelse en fagbeskrivelse for projektorienteret forløb. Nævnet vil på et
senere tidspunkt, når det er relevant, tage stilling til, hvorvidt
projektorienterede forløb skal indgå som en fast del af BA negot.uddannelsen.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Det Humanistiske Fakultetet har indkaldt til ændringer til
adgangskrav for bacheloruddannelser med henblik på studiestart
2021. Studienævnsformanden orienterede i den forbindelse om, at
hun i forlængelse af nævnets drøftelse af optagelseskriterierne på
sidste studienævnsmøde, havde indhentet oplysninger om det
sproglige niveau i engelsk af de ansøgere, der var blevet tilbudt
optagelse på BA negot.-uddannelsen med engelsk ved sommeren
2016 og 2017. På baggrund af disse oplysninger blev nævnets
medlemmer anmodet om at tage stilling til, hvorvidt
optagelseskravet skulle ændres.
Formanden lagde selv ud med, at hun nærede en vis bekymring for
at sætte det sproglige krav op, da ansøgere, som har engelsk på B
niveau men ellers et højt gennemsnit, vil blive sorteret fra.
Christian Heyde-Petersen var af den holdning, at man ikke skulle
kigge på ansøgers gennemsnit, men fremhævede vigtigheden af
gode engelsk kundskaber, hvorfor han talte for, at engelskravet blev
højnet.
Steven Breunig nævnte at man skulle passe på med at kigge på
gennemsnittet alene, men at det var godt, hvis ansøgerne kom med
et højt sprogligt engelskniveau.
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Rasmus Ankerstjerne oplyste om sit eget personlige valg af retning
i gymnasiet og fremhævede, at ansøgere i løbet af deres
gymnasietid godt kan have valgt kun at have engelsk på B niveau,
selv om de er rigtig dygtige studerende. Hvis optagelseskravet
ændres til et højere engelsk niveau vil det medføre, at studiet går
glip af disse gode studerende.
Klaus Geyer argumenterede for, at ansøgere med engelsk på Aniveau kun angiver, at man har haft engelskfaget ét år længere end
ansøgere med engelsk på B-niveau, og siger ikke noget om, hvor
langt man er nået rent sprogligt. Den kvantitative angivelse af, hvor
mange timer man har fulgt faget er ikke ensbetydende med og
garanti for, at man også er nået længere end dem med færre timer.
Nævnets medlemmer drøftede fordele og ulemper ved at ændre
optagelseskravet til engelsk A niveau for ansøgere, der søger ind
på BA negot.-uddannelsen med engelsk. Et enigt nævn kom frem
til, at de nuværende optagelseskriterierne bibeholdes.
Afslutningsvist blev dimensioneringen nævnt, idet denne måske vil
få en betydning i forhold til, at færre studiepladser kan medføre
optagelsen af ansøgere med et generelt højere snit på Negot.studiet.
8. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om, at
ændringer til eksamensbekendtgørelsen er sendt i høring. Der er
medsendt et notat, der indeholder et udkast til ændringerne, herunder
eksempelvis et nyt punkt angående studerende, der får foretaget
kønsskifte, ændringer omkring censorrapporten og ændringer i forhold
til censorformandskabet. Studienævnets medlemmer havde ingen
kommentarer til høringen.
2. En delpolitik for studieadministrationen og studievejledningen
omhandler hvorvidt studiesiderne for indskrevne studerende er
opdaterede. Dette er et punkt på Årshjulet. Formanden oplyste, at
Negot.-studiet ikke har særlig stor indflydelse på, hvordan studiets
webside er bygget op, da det er Fakultetet, der står for dette. Dog kan
og skal studiet sørge for at se efter om de oplysninger, der fremgår, er
opdaterede. Det ser generelt fint ud.
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9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
Steven Breunig (SB) spurgte om det var muligt at få oplyst, hvor mange og
hvilke studerende, der tager faget Interkulturelt kommunikation i udlandet.
Studiesekretær Anne Traun Ulriksen vil undersøge det og vende tilbage til
SB.
Studienævnsformanden orienterede om, at hun i forlængelse af
Aftagerpanelmødet i marts 2018 havde afholdt et møde med SDU RIO
vedrørende integrering af en virksomhed i faget Interkulturel
kommunikation. Der arbejdes videre med forslaget og RIO vil forsøge at
formidle en case til faget.
Mads Gehrt nævnte afslutningsvist, at der er kommet mange tilmeldinger til
årets kandidatreception, der finder sted fredag den 29. juni 2018. Det er
stadig muligt, at tilmelde sig.
Mødet sluttede kl. 13:30.
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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