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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 22. august 2019 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. Det godkendte
referat er vedlagt som bilag til orientering.
Det fortrolige referat af 22. august 2019 blev godkendt af studienævnets
medlemmer på dagens møde.
3. Meddelelser
Studienævnsformanden bød velkommen til ny studenterrepræsentant i
studienævnet, Emil Nøhr Andresen. Herefter var der en kort
præsentationsrunde.
a) 1. Studienævnsformanden meddelte nævnets medlommer, at der
oprettes tre hold i stedet for de planlagte fire i faget Engelsk: Mundtlig
kommunikation 1. Dette skyldes, at dette års optag er lidt lavere end det
forrige års.
2. Formanden orienterede om, at der har været afholdt et
koordineringsmøde i faget Videnskabsteori 1. Dette for at sikre kursets
kvalitet. Negot.-studier er sammenlæst med Engelsk på kursets første
del. Studienævnsmedlem Steven Breunig (SB) er søjletovholder i faget,
og som søjletovholder skal han bl.a. sikre kommunikationen og
koordinationen på fagets fælles del og den mere specifikke del. SB
tilføjede, at han har modtaget en kursusplan, som han vil videresende
til studienævnet til orientering.
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3. Der er kommet en ændring af web-visningen af fagbeskrivelser i
ODIN. De enkelte fagbeskrivelser er således ikke længere listet op, men
skal i stedet findes via progressionsmodellen i studieordningen.
Formanden er glad for denne ændring, idet man herved får adgang til
den korrekte fagbeskrivelse og det på en nemmere måde. Formanden
anmodede de faglige vejledere om at vejlede de studerende omkring
den nye visning.
3. Formanden orienterede om, at ingen af studienævnets medlemmer
har haft bemærkninger til den skriftlige høring vedrørende ændring af
reeksamen i Career Management Skills, hvor faget indgår som
forudsætningsprøve.
4. Formanden berettede om, at hun har været i kontakt med Fakultetet
omkring studienævnets tidligere ønske om at forhindre frafald ved via
Quickly Attendance at monitorere de studerendes tilstedeværelse i
bestemte fag på BA og KA negot.-uddannelsen. På grund af nogle
tekniske årsager og af hensyn til GDPR-forordningen har formanden i
stedet anmodet undervisere på specifikke Negot.-fag om at lave en
simpel optælling af de fremmødte studerende. I de fag, hvor der er lav
deltagelse, vil der blive sendt en meddelelse ud til de studerende, som
vil blive orienteret om diverse vejledningstilbud. Formanden opfordrede
studienævnets medlemmer til at komme med andre gode idéer til,
hvordan frafald blandt de studerende kan forhindres.
5. Formanden orienterede om, at adgangskravene i KA negot.studieordningen er blevet præciseret. Dette for at hjælpe Optagelsen i
vurderingen af ansøgninger til KA negot.-uddannelsen. Således er der
nu angivet vejledende eksempler på fagområder inden for de seks
kategorier.
6. SDU skal i gang med en Nyinstitutionsakkreditering og
studienævnsformanden fortalte om de enkelte processer, der vil finde
sted i denne forbindelse: Den 2. marts 2020 indsendes SDUs
Institutionsrapport og ansøgning om Nyinsitutionsakrreditering. I marts
2020 afholdes et panelbesøg, og i april 2020 vil det udmeldes, hvilke
emner og problemstillinger, som panelet ønsker at undersøge nærmere.
Der vil afholdes et yderligere panelbesøg i juni 2020, hvor f.eks. nogle
undervisere og studerende vil blive interviewet af panelet.
Caroline Busk Gaba tilføjede, at hun er udvalgt til at teste for et Advisory
Board. Hvis nævnets medlemmer har ønsker til bestemte emner, der
skal testes, vil hun gerne vide det. Første møde finder sted den 30.
september 2019.
b) De studerende
1. Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) har været i kontakt med fire
nyoptagede BA negot.-studerende, som vil skifte fra tysk-linjen over til
engelsk-linjen. Grunden hertil er, at de studerende finder, at det
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sproglige niveau er alt for højt på tysk-linjen. NTVE bemærkede, at de
fleste BA negot.-studerende med tysk er holdplaceret med studerende,
der er indskrevet på bacheloruddannelsen i Tysk, hvilket har skræmt
dem. Mange af disse studerende har nemlig et højt tysk sprogligt niveau
ved f.eks. at have opholdt sig i tysktalende lande. En del af de BA negot.studerende kommer derimod direkte fra gymnasiet.
Studienævnsformanden kommenterede hertil, at hun er ved at
undersøge, hvilke hjælpeforanstaltninger, der kan laves til BA negot.studerende med tysk. Det er vigtigt, at disse studerende hjælpes, også
set i forhold til at Tysk er et satsningsområde. Testen, som er til for at
indplacere de studerende niveaumæssigt i forhold til deres tyskkompetencer, er svær. Men det er vigtigt, at de studerende bliver gjort
opmærksom på, at det ikke er meningen at de studerende skal bestå
testen, men at den bliver brugt med det formål at finde ind til de
studerendes sproglige niveau.
Nadine Helene Bachman (NHB) kommenterede, at testen ikke giver et
retvisende billede af hvad den studerende kan sprogligt, f.eks. skriftligt
vs. mundtligt. Der er et IVK-hold og et Tysk-hold, og BA negot.studerende kommer på holdet med Tysk-studerende.
Emil Nøhr Andresen kommenterede, at han kender til en IVKstuderende, som har givet udtryk for, at det er er en meget svær test.
Dertil kommer, at de studerende, der har fået lave procenter f.eks. bliver
sat sammen med de studerende, der har fået høje procenter, og det kan
få de studerende til at tvivle på deres sproglige kompetencer i tysk.
Christian Heyde-Petersen (CHP) bemærkede, at det er vigtigt, at de
studerende gøres opmærksom på, at testen kun skal give et billede af
hvad de studerende kan, og at det ikke er meningen, at de studerende
skal kunne bestå testen. CHP spurgte til muligheden for at placere
testen på et senere tidspunkt.
Formanden vil undersøge, hvad testen giver indblik i, og om den
eventuelt kan placeres på et senere tidspunkt. Der skal gøres noget for
BA negot.-studerende med tysk. Det er også vigtigt, at de studerende
gøres opmærksom på de tilbud, som allerede findes, f.eks.
sprogcafeerne.
NTVE oplyste, at der for nyligt er oprettet en facebookgruppe for BA
negot.-studerende med tysk, og at de studerende er blevet bedt om at
tilmelde sig.
Formanden foreslog, at der i gruppen med tyskstuderende laves en
ERFA-gruppe. På denne måde kan det blive klart, hvad de studerende
har brug for, og hvori deres udfordring ligger. Det kan være en god idé
at invitere nogle af underviserne med.
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NTVE og NHB vil gå videre med arbejdet hermed.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 52 sager.
Som følge af at den særlige forløbsordning for markedsføringsøkonomer er
nedlagt fra og med 2019-optaget drøftede studienævnet ansøgninger om
startmerit fra nyoptagne BA negot.-studerende, der tidligere har taget fag på
markedsføringsøkonomuddannelsen. Studienævnet drøftede de enkelte
ansøgninger om startmerit, og fandt at de konkrete indstillinger til startmerit,
som formanden havde lavet forud for mødet, var korrekte.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnet drøftede evaluering af hele uddannelser sommeren 2019
for Negot. kinesisk. Der har været udsendt 19 spørgeskemaer og af disse
er 6 blevet besvaret.
Studienævnet fandt det positivt, at de studerende har givet udtryk for en god
kontakt til undervisere og det administrative personale. Det er ligeledes
positivt, at de studerende i overvejende grad har fået brugbar feedback.
Nogle studerende har evalueret, at uddannelsesforløbet generelt har været
velorganiseret. Det er overraskende og ganske positivt, at de studerende
således ikke synes at have været påvirket af, at uddannelsen er ved at lukke
ned. Der er dog en smule negative kommentarer omkring de ændringer, der
har været til fag, der lukker ned.
Overordnet set er der stor tilfredshed omkring udlandsopholdet. En
studerende har givet udtryk for, at det dog er rigtigt ærgerligt, at når man
kommer hjem fra udlandsopholdet i Kina, hvor man sprogligt har dygtiggjort
sig, ikke har mulighed for at praktisere det kinesiske i og med at der ikke er
fag, man kan performe i. Formanden bemærkede i den forbindelse, at lige
præcis den evaluering kan give anledning til at studienævnet overvejer,
hvorvidt der er nok fag på KA negot.-uddannelsen, som de studerende kan
træne deres sprog i. Er det f.eks. nok, at en KA negot.-studerende kun har
10 ECTS i sprog? Spørgsmålet er, om man skal gøre det obligatorisk for de
studerende at have et sprogligt valgfag. Studienævnet besluttede sig for at
tage dette emne op på et andet studienævnsmøde.
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2. En delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og
undervisning omhandler hvorvidt der er tilstrækkelig og klar vejledning om
mulighederne for udlandsophold. Studienævnet drøftede derfor dette punkt
og fandt, at både SDU’s hjemmeside og KA negot.-uddannelsens egen
webside har tilstrækkelig og fin information omkring udlandsophold.
Derudover så indeholder studieordningen oplysninger om de
mobilitetsvinduer, som er indeholdt på Negot.-uddannelsen i forhold til
muligheden for at komme på udlandsophold. Dette både i forhold til at læse
valgfag på et udenlandsk universitet og/eller at tage i et projektorienteret
forløb i udlandet. Der er dog behov for at udarbejde informationsmateriale
omkring udlandsophold i løbet af bacheloruddannelsen og lægge det på BA
negot.-uddannelsens webside. Det blev besluttet, at de faglige vejledere
skal lave et udkast hertil.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen kommenterede, at de faglige vejledere
jævnligt holder oplæg om udlandsophold for de studerende.
Formanden bad i den forbindelse om, at information omkring tidspunkt og
sted for oplæggene lægges ud på websiden.
3. Studienævnsformanden oplyste om de seneste optagelsestal: Der er 107
nye studerende på BA negot.-uddannelsen og 73 nye studerende på KA
negot.-uddannelsen i Odense. Der er optaget 10 nye KA negot.-studerende
på Kinesisk i Sønderborg. Der ses således et ganske lille fald i antallet af
nye BA negot.-studerende. Formanden kunne i øvrigt berette, at samtlige
nye BA negot.-studerende har bestået How to uni, som udgør den ene
delprøve af studiestartsprøven. Det er ganske positivt.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) berettede herefter om studiestarten.
Det har alt i alt været en god studiestart. NTVE fortalte, at hun selv havde
taget del i introdagene, hvor de fleste nye studerende var mødt op, og i
rusturen. De studerende havde virket glade og tilfredse med hele
arrangementet.
Arrangørerne bag dette års studiestart har ligeledes været ganske tilfredse:
Tutorerne har gjort et godt stykke arbejde, og der har ikke været problemer
med de studerende. Ikke alle bevilgede penge fra studienævnet er blevet
brugt.
NTVE fortalte, at hun sammen med faglig vejleder Stephanie Manlosa
Brøndum havde planlagt at holde et møde for de nye BA negot.-studerende,
hvor de kunne evaluere på studiestarten. Desværre dukkede ingen op.
Årsagen hertil skyldes muligvis, at de studerende på dagen fik fri fra deres
undervisning allerede kl. 14, mens mødet først fandt sted kl. 16. NTVE har
efterfølgende udsendt et spørgeskema til alle nye BA negot.-studerende for
at høre deres mening om studiestarten. Kun fem studerende har svaret
tilbage, herunder har de svaret:
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Der har været et godt sammenhold på de enkelte rushold, men der
mangler et større sammenhold på hele årgangen.
Der skal være mindre snak om alkohol fra United Negot.’ers side. NTVE
tilføjede hertil at rustursarrangørerne allerede har taget hånd herom, idet
de har kontaktet United Negot.’er og i den forbindelse oplyst dem om,
at de ikke skal opfordre til at drikke alkohol.
Introdagen skal indeholde en større rundvisning på SDU, og der skal
være mere tid til spisning.
How to uni mangler information om Black Board. NTVE tilføjede at en
positiv effekt af at How to uni nu indgår som en del af studiestartsprøven
kan ses i at de faglige vejledere oplever et fald i henvendelser fra nye
studerende op til studiestarten.
Der ønskes mere information om BA negot.-fagene. NTVE bemærkede
hertil, at de studerende har haft rig mulighed for at tale med tutorerne
omkring de enkelte fags indhold, men at de studerende ikke har gjort
det. Formanden bemærkede hertil, at tutorerne bør have information om
fagene som en fast del af programmet.
De studerende har udtrykt frustration over, at de ikke har kunnet
forberede sig til første undervisningstime.

I forhold til introdagen for de nye KA negot.-studerende kunne NTVE berette,
at 33 nye KA negot.-studerende oprindeligt havde tilmeldt sig introdagen,
men at kun 26 var mødet op på selve dagen. Heriblandt var 3 internationale
studerende og 1 studerende fra KA negot.-studiers vinteroptag. Det var
NTVE’s oplevelse, at der til næste gang ikke er behov for at afsætte så
meget tid på de forskellige oplæg, som de studerende har fundet kedelige.
Til gengæld har de studerende været rigtig glade for de efterfølgende
aktiviteter, hvor de har været inddelt i profiler.
Studienævnet vurderede på den baggrund, at der er behov for fortsat at
fokusere på profilsammenholdet på introduktionsdagen på KA negot.studier.
4. En delpolitik omhandler rekruttering og optagelse, herunder skal
studienævnet overveje hvilke rekrutteringsaktiviteter, man forventer at
deltage i frem mod det kommende optag. Studienævnets medlemmer
besluttede at fortsætte med at deltage i Åbent Hus-arrangementet og i
studiepraktikken. Studienævnet drøftede hvorvidt studiet skal deltage i
yderligere aktiviteter, når uddannelsen dimensioneres.
Nadine Helene Bachman (NHB) foreslog, at der tages kontakt til de
internationale skoler i Danmark, eller f. eks. det tyske gymnasium i
Sønderjylland. En del Negot.-studerende har valgt deres uddannelse ved
ren tilfældighed, hvorfor det vil være oplagt, hvis studiet er mere opsøgende,
således at flere kommer til at kende til Negot.-uddannelsen.
Nævnet drøftede hvordan man når flest mulige ansøgere uden at skulle
bruge alt for mange ressourcer herpå. Det blev besluttet, at deltage i den
karrieremesse, der finder sted på Odense Congress Center, da mange
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gymnasieelever besøger messen. Formanden vil undersøge nærmere
herom og NHB tilkendegav, at hun gerne tager derud, hvis der bliver
mulighed herfor.
Det blev endvidere besluttet, at undersøge mulighederne for et besøg på
Tietgen-skolen og det tyske gymnasium i Sønderjylland. NHB og NTVE vil
arbejde videre hermed.
5. Studienævnet diskuterede hvorvidt der skal ændres i den nuværende
evalueringspraksis, herunder blev det drøftet, hvorvidt studienævnet skal
have andre procedurer end de nuværende. Studienævnets medlemmer
fandt ingen grund til at ændre i dets procedurer, herunder i måden, hvorpå
evalueringen af fag foretages.
Studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen (HBM) oplyste, at fag, der skal
evalueres i indeværende semester, ikke er blevet trukket ud endnu. HBM vil
snarest sende en mail ud til underviserne i indeværende semester og gøre
dem opmærksom på, at de har mulighed for at få deres fag evalueret, selv
om faget ikke er udtrukket jf evalueringspraksissen.
6. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at Eksamensevaluering er
et nyt punkt på det nye årshjul. Via Qlickview kan studienævnet få adgang
til statistikker omkring gennemsnitskarakterer og dumpeprocenter i de
enkelte fag. Formanden er i gang med at undersøge hvordan tallene læses
korrekt, og vil vende tilbage med nærmere information herom.
8. Andre sager til behandling
1. Der er kommet en anmodning fra studienævn for MMA, Økonomi, MatØk, ERM, om at følge Kultursociologi fra efteråret 2020 og frem.
Årsagen er, at der er lavet en studieordningsændring, hvorved ca. 40
MMA studerende kommer til at mangle fag. Formanden berettede om,
at studienævnet for kort tid siden har fået tilsendt en lignende
anmodning vedrørende efteråret 2019.
Studienævnet besluttede sig for at give de berørte studerende lov til at
følge Kultursociologi, dog skal der oprettes mindst et instruktorhold mere
ligesom det skal sikres, at pengene lander i Negot.’s
uddannelsesregnskab.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
Intet til punktet.
Mødet sluttede kl. 14:20

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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