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Konstituerende møde
1. Indledning og præsentation
Studienævnsformanden bød indledningsvist velkommen og anmodede
studienævnets medlemmer om at præsentere sig. Efter en kort
præsentationsrunde oplyste formanden om studienævnets rolle,
forretningsorden og delegationskompetence. Både forretningsorden og
delegationskompetence skal til fornyet godkendelse hos studienævnet, hvis
der er ændringer. Idet der ingen ændringer er, foreslog formanden at punkt
3 og 4 blev annulleret. Nævnets medlemmer var enige heri.
Formanden henledte herefter opmærksomheden på vedtægtens
bestemmelser om tavshedspligt.
2. Valg af næstformand
Caroline Busk Gaba blev valgt som studienævnets næstformand og blev
orienteret om næstformandens rolle i studienævnet.
Studienævnsmødet
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med en rettelse. Punkt 7.2 blev udsat, da
evalueringerne for efterårssemesteret 2018 ikke ligger klar endnu.
2. Godkendelse af referat
Både det almindelige referat og det fortrolige referat af 13. december 2018
har været sendt til skriftlig godkendelse hos medlemmerne, som ikke har
haft bemærkninger hertil. Det almindelige referat er vedlagt som bilag til
orientering. Eftersom studenterrepræsentanterne har været på valg er det
fortrolige referat ikke vedlagt, men journaliseret.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at KA negot.uddannelsen i første omgang var blevet sat på observationslisten for
uddannelser med røde nøgletal. Årsagen hertil skyldes, at KA negot.uddannelsen har haft en rød markering i nøgletallet for ledighed i to på
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hinanden følgende uddannelsesberetninger. Ledighedstallet har
således været for højt i forhold til gennemsnittet for grænseværdien. KA
negot.-uddannelsen blev dog hurtigt taget af observationslisten igen, da
ledighedstallet har været faldende siden den røde lampe blev tændt. Det
er meget positivt. Formanden oplyste, at hun dog ikke har været særligt
bekymret, da hun har kendt til de forbedrede ledighedstal.
Formanden oplyste videre, at hun i forbindelse med orienteringen af
observationslisten fik set handlingsplanen for Negot.-uddannelsen. Her
fremgik enkelte punkter, som ikke var blevet besluttet. Bl.a at studiet
overvejer, hvorvidt CMS skal udgøre et obligatorisk forløb på
uddannelsen. Dette er ikke korrekt. Studienævnet har endda haft en
meget indgående diskussion herom. Handlingsplanen er nu tilrettet,
sådan som det blev besluttet.
2.
Der har været sendt et udkast til nye bachelor- og
kandidatadgangsbekendtgørelser
2019
og
ny
uddannelsesbekendtgørelse i høring. Fakultetet har gennemgået
ændringerne i udkast til bekendtgørelserne, og har nedskrevet et par
enkelte bemærkninger vedrørende bl.a. kandidatspecialet og merit.
Formanden hæftede sig især ved følgende to punkter:
- Erhvervserfaring bliver nu med virkning fra optag 2020 et
udvælgelseskriterie på kandidatuddannelserne. Formanden vurderer, at
det formentlig bliver frivilligt, idet studiet selv bestemmer
adgangskriterierne. Det er dog interessant, at det kan blive
adgangsgivende.
- Bonus for tidlig studiestart er ophævet med virkning fra 1. januar 2020.
3. Der er sendt et udkast til lov om ændring af universitetsloven i høring.
Formanden oplyste indledningsvist, at hun ikke har bemærkninger til
høringsskrivelser af den størrelse, idet hun vurderer, at der ikke er så
meget at gøre udover det, som Fakultetet allerede bemærker. Hvis der
er noget, som virkelig falder i øjnene skal man selvfølgelig reagere. I
udkastet hæftede formanden sig især ved, at der nu kommer 1-årige
kandidatuddannelser, at der åbnes op for studiestartsprøver på
kandidatuddannelser og at retskravet udskydes i 3 år. Ingen af nævnets
medlemmer havde bemærkninger til høringen.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 12 sager.
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5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede om, studiesekretariatet har haft
kontaktet de fagansvarlige og oplyst dem om at de kan indsende forslag
til ændringer til de fag, som de er ansvarlige for. Ændringerne vil såfremt
de godkendes af studienævnet være gældende fra september 2019.
Der er kommet enkelte redaktionelle ændringsforslag, men ellers er der
kun kommet 3 ønsker om ændringer, som studienævnet skal tage
stilling til.
Den fagansvarlige på Moderne britiske studier har således fremsendt
ønske om, at eksamensbestemmelserne vedrørende censur ændres.
Der ønskes to bedømmere i stedet for kun en, og forslaget begrundes
med, at bedømmelsen er med karakter, og at det både er en hjælp og
en sikkerhed, at der er to bedømmere.
Christian Heyde-Petersen bemærkede, at han principielt mener, at der
ikke behøver at være to bedømmere på en bunden hjemmeopgave, som
kun er på 4-6 sider. Der er ikke tale om en fri opgave på flere sider.
Steven Breunig spurgte til, hvem, der skal betale herfor.
Formanden bemærkede, at det er nødvendigt at undersøge, hvorvidt
den fagansvarlige allerede har fået grønt lys fra Instituttet til at finansiere
den ekstra bedømmer. Hvis det er tilfældet, så er det fint nok, men
ændringen vil dog medføre et unødigt træk på Negot’s
uddannelsesøkonomi. Derfor skal den fagansvarlige også høres om der
ligger andet til grund for hans forslag. Formanden vil gå videre hermed.
I faget Statistik har den fagansvarlige anmodet om at hjemmeopgaven
fjernes fra eksamensbestemmelserne. Begrundelsen herfor er at de
spørgsmål, der stilles i hjemmeopgaven og i den endelige eksamen er
ret ens. Derudover kan hjemmeopgaven føles som en ekstra
arbejdsbyrde for de studerende, der samtidig med udarbejdelsen heraf
skal møde op til fagets øvelsestimer.
Mathilde Boldsen Johansen (MBJ) bemærkede, at en hjemmeopgave
kan være en hjælp til de studerende, idet man som studerende får lov til
at arbejde med faget på en anden måde end ved den endelige skriftlige
eksamen.
Peter Alnor kommenterede, at mange studerende på hans årgang
havde fået en høj karakter på hjemmeopgaven, mens dette ikke var
tilfældet ved den afsluttende eksamen, hvor der var en dumpeprocent
på 21. Han fortalte, at der efterfølgende – for to år siden – havde været
en årgang, hvor 50 procent dumpede. Her var det samme antal
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spørgsmål blevet stillet i begge eksamensopgaver, dog var der kun to
timer til at lave besvarelsen ved den endelige eksamen. Der havde
været mange klager til denne eksamen.
Formanden spurgte hertil, om nævnets medlemmer ønskede at undgå
dumpeprocenter, eller at mindske antallet af eksamener? Selv finder
formanden, at det er en forkert begrundelse, hvis man ønsker at
bibeholde hjemmeopgaven alene ud fra den betragtning, at man ønsker
at undgå høje dumpeprocenter.
Oliver Stryhn kommenterede, at statistisk er et relativt svært fag for
mange Negot.’er, hvorfor det er godt for de studerende, at de har
mulighed for at arbejde med faget ved f.eks. en hjemmeopgave. Det er
de studerendes eget ansvar at læse op til en eksamen, men det hjælper
med en hjemmeopgave.
Christian Heyde Petersen bemærkede, at hvis det er vigtigt for de
studerende at have skriveøvelser, så er der jo også øvelsestimerne, der
er knyttet op til faget.
Formanden kommenterede, at den fagansvarliges begrundelse for at
fjerne hjemmeopgaven er at de to eksamener er meget ens i forhold til
hvad man udprøver. Måske kan antallet af øvelsestimer øges ?
MBJ fortalte, at der er mange øvelser, man som studerende skal
igennem på faget, og at det kan være udfordrende.
Et enigt studienævn besluttede, at hjemmeopgaven kan fjernes fra
eksamensbestemmelserne. Den fagansvarlige skal dog spørges om,
han kan have mere fokus på øvelsestimerne og måske få lagt nogle
regnesæt ledsaget af rettevejledninger ud i løbet af øvelsestimerne, så
de studerende kan blive trænet i at udregne de forskellige opgaver. Det
skal også nævnet for den fagansvarlige, at han skal have fokus på
eksamen, der skal være realistisk med et passende antal spørgsmål i
forhold til den tid, som eksamen varer.
Der er kommet et ønske til ændringsforslag i Introduktion til
erhvervsøkonomi. Forslaget søger at gøre eksamensbestemmelserne
mere enkle i forhold til gruppedannelserne. Der er indlagt en fleksibilitet,
hvor underviserne skal give deres tilsagn, hvis de studerende ønsker at
indgå en anden gruppestørrelse. Derudover så er det mundtlige forsvar
i porteføljerapporterne 2 og 3 fjernet. Den ønskes bevaret ved
porteføljerapport 1.
Oliver Stryhn bemærkede, at det kan være et problem for studerende,
der ikke fungerer i grupper, at udarbejde rapporterne i grupper. Derfor
er ændringsforslaget positivt.
Studienævnet godkendte ændringsforslaget.
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7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden gennemgik de nyeste nøgletal for frafald og
studietid. Formanden oplyste, at nøgletallene ser rigtig fine ud og er
nede under grænseværdierne, både i forhold til hele fakultet og i forhold
til landsgennemsnittet. Frafaldet på BA negot.-uddannelsen (Odense)
efter 1 år er faldet fra hele 23 procent i 2017 til 11 procent i 2018.
Forsinkelse på studietiden ligger på 2,4 måneder. Det er et tal, der er
højere end landsgennemsnittets 1,9 måneder, men dog laverer i forhold
til hele fakultetets 3,1 måneder. Formanden bemærkede, at det kan
skyldes enkelte studerende, der trækker tallet op, f.eks. hvis de har
været til en reeksamen.
På KA negot.-uddannelsen (Odense) ligger frafaldet på 7 procent,
hvilket er ligesom landsgennemsnittets, men 1 procent lavere end hele
fakultetet. Forsinkelse på studietiden ligger på 1,1 måneder, hvilket er
under både landsgennemsnittet og hele fakultetet.
De sekundære nøgletal ser også finde ud både på BA- og på KA negot.uddannelsen (Odense), hvor der f.eks. er et fint optag
Formanden finder, at det er rigtig fine nøgletal. Måske kan det
testbaserede optag have haft en indflydelse på BA negot.-uddannelsens
frafaldstal. Det kan dog også være de faglige vejlederes gode arbejde.
De udfører et rigtig godt stykke vejledningsarbejde i forhold til de
studerende.
For Negot.-uddannelsen i Sønderborg, så fandt formanden ikke at det
gav nogen mening at kigge på tallene for BA-uddannelsen, idet der ikke
længere er optag. Men for KA negot.-uddannelsen i Sønderborg, så er
der en rød lampe ved frafaldstallet, som er helt oppe på 18 procent. Det
skyldes dog, at det er en lille uddannelse, hvorfor to frafaldne
studerende giver et højt frafaldstal. I forhold til forsinkelse af studietid,
så ligger nøgletallene på henholdsvis 1,4 og 2,6 måneder, hvilket er fine
tal. Formanden kommenterede, at spørgsmålet er hvor meget, der kan
forbedres, når nu uddannelsen lukker ned.
Christian Heyde-Petersen spurgte ind til muligheden for at åbne kinesisk
negot.-linje i Odense. Formanden vurderede, at chancen var lille, men
at hun vil høre om muligheden herfor ved Fakultetet.
2. Studienævnsformanden gennemgik kort planen for det kommende
aftagerpanelmøde, men foreslog, at emnet bliver samarbejde med
erhvervslivet i bredere forstand, både i forhold til praktikforløb,
specialeforløb, men også i forhold til hvordan erhvervslivet kan
integreres i fag på Negot.-uddannelsen. Studienævnet bakkede op
herom, og Steven Breunig foreslog, at SDU RIO inviteres til at holde
oplæg omkring de muligheder, der er for studiet. Det blev samtidig
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besluttet, at lave et særligt arrangement for de studerende, hvor de kan
møde medlemmer af aftagerpanelet. Der vil blive arbejdet videre
hermed.
Programmet blev lagt og vil blive sendt ud til aftagerpanelets
medlemmer snarest.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
1. Formanden oplyste, at der er ganske få studerende på KA negot.’s
vinteroptag 2019, hvorfor der ikke vil blive planlagt en introduktionsdag
som vanligt. Det blev foreslået, at de faglige vejledere i stedet henvender
sig direkte til de få nye KA negot.-studerende og tager dem med på
rundvisning på universitetet, hvor de kan introducere til studiet. Der vil blive
betalt en frokost i den forbindelse.
Peter Alnor og Oliver Stryhn oplyste, at det vil de gerne gøre. Der
koordineres med studiesekretariatet.
2. Formanden fortalte, at annuum fremover administreres fra Fakultetet og
ikke længere fra Instituttet.
Mødet sluttede kl. 13: 50

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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