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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Vanda ArdeshirDavani, Nanna Tietgen Vedel Eriksen og Peter Alnor.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Studienævnsformanden oplyste, at referatet af 22. marts 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. marts 2018 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden oplyste indledningsvist, at der pr. 1. maj 2018
vil blive ansat to nye faglige vejledere, Peter Alnor og Oliver Stryhn, da
den nuværende faglige vejleder Mads Gehrt afslutter KA negot.uddannelsen, mens den anden nuværende faglige vejleder Rasmus
Meldgaard skal i et projektorienteret forløb i efterårssemesteret 2018.
1. Det Humanistiske Fakultet har besluttet, at der fra semesterstart
2018 skal være mulighed for at give faglig feed back på udvalgte
kurser. Dette bl.a. for at højne de studerendes faglighed og mindske
frafald. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om,
at der er frie rammer for tilrettelæggelsen af den faglige feedback, der
f.eks. kan være skriftlig eller mundtlig, individuel eller gruppevis.
Ansøgning om midler skal ske til Fakultetet, og det er studiet, der skal
ansøge. Formanden vil sørge for, at undervisere på fortrinsvist
Negot.'s sprogfag i efterårssemesteret 2018 bliver informeret om dette
tiltag. Formanden oplyste i øvrigt, at undervisere, der ønsker at
engagere sig i tiltaget, ikke fritages for deres almindelige
undervisningsforpligtelse, men stadig skal varetage denne.
Christian Heyde-Petersen (CHP) ville vide om det nye tiltag indeholdt
muligheden for at give faglig feedback digitalt. Han efterlyser selv
digitale værktøjer i Black Board og hermed muligheden for at give de
studerende løbende feedback på skriftlige opgaver afleveret i
forbindelse med undervisningen.
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Formanden svarede hertil, at det i forbindelse med bedømmelsen af
skriftlige eksamensopgaver vil være muligt, men at det er uvist,
hvorvidt der ellers kan gives faglig feedback digitalt. Dette vil hun
undersøge nærmere hos Fakultetet, herunder om undervisere via
Black Board kan give digital feedback.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen kommenterede, at der ganske givet er
mange studerende, der vil sætte pris på at få faglig feedback.
Mads Gehrt tilføjede hertil, at studerende gerne vil have feedback, da
en karakter ikke på samme måde fortæller, hvad der er gået
godt/mindre godt i en eksamensopgave. Ved at få feedback vil man
som studerende i højere grad kunne forbedre sig fagligt.
2. Studienævnsformanden orienterede om, at Prodekanen har
besluttet, at tiltagene Akademisk skriftlighed og Understøttelse af
studiegrupper fortsætter i E2018-F2019. Formanden er af den
holdning, at tiltaget omkring Akademisk skriftlighed ikke er af relevans
for
Negot.-uddannelserne,
idet
Negot.-studiet
allerede
i
efterårssemesteret 2017 blev fravalgt, da koordinatoren havde
meddelt, at man ikke kunne imødekomme studienævnets krav om at
studiet ikke selv skulle stille med vejledere. Formanden mener derfor
ikke, at der er grundlag for at indgå i tiltaget.
For så vidt angår tiltaget omkring understøttelse af studiegrupper, har
Negot. allerede fokus på dette. Formanden har netop afholdt møde
med de fem nye faglige tutorer, og anmodet disse om at sørge for at
nye Negot.-studerende tilknyttes en studiegruppe ved studiestarten
sommer 2018. De er endvidere blevet anmodet om at lave en
opfølgning på studiegrupperne på et senere tidspunkt for at imødegå
dysfunktionelle grupper. Formålet hermed er at mindske frafald på
studiet, styrke de studerendes sammenhold og ikke mindst styrke de
studerendes tilknytning til studiet. Det nye tiltag omfatter både
studiegrupper på hele uddannelsen, såvel på de enkelte fag. Der kan
tilknyttes en VIP-mentor, således, at der er en underviser, der er
styrende på grupperne. Negot. har ikke så mange fag, hvor de
studerende arbejder i grupper, men formanden udpegede Introduktion
til erhvervsøkonomi som et muligt fag, hvor en VIP-mentor kan
tilknyttes. Studienævnets medlemmer drøftede både fordele og
ulemper ved at blive inddelt i grupper, og det blev besluttet, at Negot.studiet fortsætter med at lade tutorerne stå for det gode arbejde med
at organisere og understøtte studiegrupper ved studiestart. Det er
vigtigt, at studiegrupperne ikke er fastere, end at de studerende selv
kan skifte gruppe, hvis de ønsker det.
3. Det Humanistiske Fakultet opfordrer samtlige studienævn til at
indsende forslag til kandidater til Undervisningsprisen 2018. Der har
tidligere været tildelt en undervisningspris for hvert af universitetets
fem fakulteter. Dette blev ændret i 2017, og der er nu en fælles
undervisningspris
gældende
for
hele
universitetet.
Studienævnsformanden anmodede Mads Gehrt som faglig vejleder om
at orientere de studerende herom på de forskellige Facebook fora.
Indstillinger skal sendes til studienævnet senest den 20. maj 2018,
således at studienævnet kan lave en samlet indstilling til Fakultetet
senest den 1. juni 2018.
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4. Studienævnsformanden oplyste nævnets medlemmer om Negot.studiets kapacitetstal for 2018 inklusive overbooking. På BA negot.uddannelserne kan der i år i alt optages 128 studerende, mens tallet
for KA negot.-uddannelserne ligger på 103. Formanden mener, at
kapacitetstallene er ganske fine taget dimensioneringen i betragtning.
5. Den 25. maj 2018 træder den nye fælles europæiske
Persondataforordning (GDPR) i kraft. Studienævnsformanden oplyste,
at hun i den forbindelse sammen med studienævnssekretæren netop
havde deltaget i et orienteringsmøde omkring dataforordningen, hvor
man blev præsenteret for de seks overordnede principper: Lovlighed,
rimelighed
og
gennemsigtighed,
Formålsbegrænsning,
Dataminimering, Rigtighed, Opbevaringsbegrænsning, Integritet og
fortrolighed. Det væsentlige er, at persondata ikke må ligge frit
tilgængeligt, hverken på kontoret, på mailen, eller på et fællesdrev. Det
er vigtigt, at oplysninger, der indeholder personfølsom data alene
udveksles via sikre kanaler, hvor der bl.a. er logning. Det er også
vigtigt, at huske at slette eks. mails med personfølsom data. Dette skal
ske senest 30 dage efter at en sag er afsluttet. Skulle der ske et
sikkerhedsbrud eller et læk, er det vigtigt, at Rune Nørregaard
Jørgensen fra Fakultetssekretariatet med det samme orienteres
herom, idet der skal ske en rapportering til Datatilsynet senest 72 timer
efter bruddet. Der er for nyligt ansat en DPO ved SDU, og specifikke
procedurebeskrivelser er under udarbejdelse. Formanden vil sørge for,
at samtlige undervisere i Negot.'s faggrupper orienteres herom, og
savnede i den forbindelse nogle fælles retningslinjer fra Fakultetet om
hvordan dette arbejde bedst gribes an. Dette havde dog ikke været
muligt, at få på mødet.
6. Studienævnsformanden oplyste, at det var kommet til hendes
kendskab, at der var ”mandefald” blandt de studerende til
undervisningen i faget Virksomhedsøkonomi. Det er bekymrende, idet
Virksomhedsøkonomi er en del af førsteårsprøven, hvor de studerende
kun har 2 eksamensforsøg til at bestå faget, der kan være
udfordrende. Formanden ville derfor høre nævnets medlemmer, om de
havde kendskab til årsagen bag de studerendes lave
undervisningsdeltagelse.
Vanda Ardeshir-Davani oplyste, at hun havde fået henvendelse fra tre
studerende, der var utilfredse med underviser på faget. Efter deres
mening er det et svært fag, og de mener ikke, at pågældende
underviser gør det godt nok. De studerende havde også beklaget sig
over instruktor, som de mener inddrager irrelevant og for svært
materiale i instruktortimerne.
Formanden kommenterede hertil, at hvis man som studerende er
utilfreds med en underviser, så må man indsende en klage. Har man
som studerende svært ved et fag, er det netop et incitament til at møde
op til undervisningen i det pågældende fag. Det er ikke et brugbart
argument, at holde sig væk fra timerne, hvis man har svært ved et fag.
Christian Heyde-Petersen kommenterede hertil, at han også oplevede,
at der var ringe fremmøde blandt de studerende til hans timer. Han
havde prøvet at spørge ind til årsagen hertil i en undervisningstime,
men havde ikke fået et klart svar.
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Formanden udtrykte stor bekymring over at høre dette, og vil derfor
tage kontakt til de studerende, der lige nu befinder sig på 2. semester
og opfordre dem til at deltage i undervisningen: Endvidere vil hun gøre
dem opmærksom på, at der kun er to eksamensforsøg i et
førsteårsprøvefag, og om konsekvensen ved ikke at bestå.
Mads Gehrt oplyste, at de faglige vejledere ligeledes vil lave et opråb
herom til de studerende via Facebook.
7. Studienævnsformanden orienterede om, at blanketten vedrørende
projektorienterede forløb nu er blevet digitaliseret. Lige nu kan de
studerende vælge mellem to blanketter i blanketsystemet. Men
studerende på Negot.-uddannelsen skal kun udfylde blanketten, der
hedder ”Studenteraftale: projektorienteret forløb”, når de skal ansøge
studienævnet. Blanketten vedr. vejlederaftale skal ikke udfyldes.
b) De studerende
Mads Gehrt oplyste, at han netop havde afholdt en workshop omkring
forhandling på Akademiet for Talentfulde Unge. Det havde været en
rigtig god oplevelse, og de deltagende havde udvist stor interesse ikke
alene for workshoppen, men også for Negot.-studiet i det hele taget.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 16 sager.
5. Sager til behandling eksamen
1. Studienævnet godkendte de indsendte foreløbige eksamensplaner for
ordinær eksamen S18 BA og KA negot.
6. Sager til behandling studieordningen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnets
medlemmer
drøftede
den
seneste
studiestartsundersøgelse for KA negot.-uddannelserne. Der har været
56 antal mulige deltagere i undersøgelsen, kun 19 har deltaget i
undersøgelsens besvarelse. Studienævnsformaden kommenterede
hertil, at det er svært at udlede noget konkret fra undersøgelsen, idet
det er uklart, hvordan undersøgelsens spørgsmål skal forstås, og
dermed er det ikke til at vide, hvad de adspurgte har svaret på.
Eksempelvis er det uklart, hvordan de adspurgte har svaret på
spørgsmålet om hvorvidt, de har modtaget tilstrækkelig med
information, for hvad lægges der i tilstrækkelig? Endvidere kan det
undre, at en høj procentdel af de adspurgte har svaret, at der ikke har
været afholdt introduktion på studiet, når det rent faktisk har fundet
sted. Formanden mener dog, at studiestartundersøgelsen ikke viser
noget foruroligende, hvorfor studiet skal forsætte det gode arbejde.
Studienævnets øvrige medlemmer var enige heri.
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2. Studienævnets medlemmer gennemgik overordnet studiestarten for
nye BA og KA negot.-studerende. Peter Alnor oplyste i den
forbindelse, at det går godt med planlægningen af studiestarten for nye
BA negot.-studerende. Studienævnsformanden orienterede nævnet
om, at hun for nyligt har afholdt møde med to studerende på KA
negot.-uddannelsen,
som
skal
stå
for
studiestarten
på
kandidatuddannelsen. Her går alt også planmæssigt.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
Intet
Mødet sluttede kl. 14:45.
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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