Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 20. juni 2019
Mødelokale Lysningen, 12:15-15:15

9. juli 2019
Journalnr.
Initialer

Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
Steven Breunig, Gry Høngsmark Knudsen, Mathilde Blom Christensen, Peter Alnor,
Oliver Stryhn, Caroline Busk Gaba (gik efter behandling af punkt 7) og Nanna
Tietgen Vedel Eriksen.
Andre: Faglig vejleder Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen, studiesekretær Jette
Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen og studienævnssekretær Mia
Fenat (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 6. juni 2019 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. Da fristen for
indsigelser var i dag vil referatet først blive lagt på som bilag til orientering til
næste studienævnsmøde. Det fortrolige referat af 6. juni 2019 vil blive
behandlet på næste studienævnsmøde.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at Fakultetet
indkalder navne på de studerende fra de humanistiske uddannelser, der
har udvist særligt talent i foråret 2019. Forrige år udmærkede den nu
tidligere KA negot.-studerende og faglige vejleder Mads Gehrt sig, og
formanden ville vide om studienævnets medlemmer har kendskab til
studerende, der har udmærket sig i indeværende semester. Det kan
være studerende, der har udmærket sig i undervisningen eller ved på
anden måde at have udvist ekstraordinære eller særligt innovative
evner.
Peter Alnor (PA) bemærkede, at han kender til en studerende, der har
skrevet et rigtig godt BA-projekt, som er blevet rost af den pågældendes
vejleder.
Formanden anmodede PA om at indsende oplysninger om den
pågældende studerende, hvis muligt.
2. Formanden oplyste, at der har været en problematik omkring et par
studerende på BA negot.-uddannelsen med enten tysk eller spansk, og
som har søgt om optagelse på KA negot.-uddannelsen med engelsk ved
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dette års optag. De har af Optagelsen fået besked om at de skal
supplere med 10 ECTS i engelsk sprog for at blive optaget. Dette er dog
ikke korrekt, da det af optagelseskravene fremgår at man enten kan
blive optaget med en BA negot.-uddannelse eller tilsvarende BAuddannelse, der indeholder 10 ECTS indenfor 6 fagområder, heriblandt
sprog. Formanden har været i kontakt med Optagelsen, der nu har meldt
tilbage, at der juridisk ikke er noget til grund for ikke at optage de
pågældende studerende. Det er først fra næste års optag, at der
eksplicit kræves 10 ETCS inden for det valgte profilsprog.
b) De studerende
Caroline Busk Gaba (CBG) orienterede nævnet om, at hun er ved at
finde 3 nye studenterrepræsentanter, som fra næste semester skal
erstatte Peter Alnor, Oliver Stryhn og Mathilde Blom Christensen, der
alle stopper i studienævnet, da de skal i projektorienterede forløb. CBG
har tillige fundet 2 mulige kandidater som suppleanter. CBG vil hurtigst
muligt sende en formel indstilling.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Formanden gjorde opmærksom på, at punktet behandles fortroligt af
studienævnets medlemmer. Studienævnet tog stilling til 11 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at det er muligt at ændre i
adgangskrav eller udvælgelseskriterier for KA negot.-uddannelsen med
henblik på optaget i 2020. Studienævnet har senest besluttet at
præcisere 2020-optagelseskriteriet vedrørende sprogkravet. Det er
således besluttet, at ansøgere fremover skal have 10 ETCS i det
ansøgte profilsprog. Formanden ville dog vide om studienævnet ønsker
at ændre ved optagelseskravene. Studienævnets medlemmer oplyste,
at det ønsker de ikke. Formanden vil meddele Fakultet denne
beslutning.
2. Studienævnsformanden oplyste, at der i forlængelse af studienævnets
behandling af Studiemiljøundersøgelsen 2019 (SMU 2019) på forrige
møde skal laves handlingsplaner. Formanden oplyste, at hun i den
forbindelse vil inddrage og kommentere på de oplysninger, der fremgår
af undersøgelsens fritekstfelter. Det er kun nøglepersoner, der har
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adgang til disse fritekstfelter. Dette for at sikre de studerendes
anonymitet.
Af fritekstfelterne fremgår det bl.a., at når de studerende har efterlyst et
fællesskab, så er det både i forhold til SDU generelt, men også på et
mere lokalt studieniveau.
Formanden vurderede på baggrund af kommentarerne i fritekstfelterne,
at der er brug for at studiet i højere grad synliggør de faglige og sociale
arrangementer. Dette med henblik på at skabe et større fællesskab og
mindske ensomhed blandt de studerende. Studienævnet besluttede, at
der skal udarbejdes en fælles kalender, som indeholder både de faglige
vejlederes aktiviteter samt de arrangementer, som United Negot.’er står
for. Kalenderen skal være på dansk og engelsk, så de internationale
studerende også inddrages. Nanna Tietgen Vedel Eriksen vil som faglig
vejleder gå videre med arbejdet hermed.
Formanden oplyste, at Negot.-studerende til hver en tid kan ansøge
studienævnet om økonomisk støtte til arrangementer, der bidrager til
fællesskab. Nævnets medlemmer besluttede, at de studerende skal
gøres opmærksom herpå i forbindelse med lanceringen af den fælles
kalender.
Nogle studerende har fremhævet, at KA-vinteroptaget gør, at man føler
sig vanskeligere stillet i forhold til fællesskaberne. Peter Alnor
kommenterede hertil, at der i forhold til kandidatintroen ikke kan gøres
mere. Ved sidste KA vinteroptag blev de studerende inviteret til at
deltage i et introduktionsarrangement. På trods af at invitationen blev
genfremsendt var der kun en studerende, der meldte tilbage.
Formanden oplyste, at man kan ikke kan tvinge de studerende til at
deltage i diverse arrangementer, men at de skal have tilbuddet herom.
Formanden fortalte videre, at nogle KA negot.-studerende har
kommenteret, at de er godt etableret uden for studiet. Dog er der andre
KA negot.-studerende, der efterlyser et profilfællesskab. Nanna Tietgen
Vedel Eriksen kommenterede hertil, at hun på KA introduktionsdagen
har planlagt at dele de studerende ud på de forskellige profiler, så de
kan snakke med hinanden. Studienævnet besluttede sig for, at det kan
være en god idé at udpege en profilansvarlig eller ambassadør for hver
profil, således kan der skabes fællesskaber omkring de enkelte profiler.
Henset til at nogle studerende har oplyst at have været udsat for
krænkende adfærd, besluttede studienævnet sig for, at
studiestartsmaterialet, Surival Kit, skal opdateres. Det skal således også
indeholde information om, at de studerende kan henvende sig til SDU
Studie- og Trivselsvejledning, eller at de kan sende en mail via SPOC,
hvis de oplever krænkende adfærd. Studienævnsformanden vil
ligeledes undersøge om How to uni fremover kan indeholde oplysninger
herom.
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I forhold til studiegrupper, ses en positiv udvikling. Mange studerende er
gode til selv at lave studiegrupper, men der er behov for at gøre en
indsats over for de studerende, som mangler en studiegruppe, vurderer
formanden. Indsatsen skal omfatte både nye studerende og studerende
på senere semestre. Disse skal informeres om, at de kan kontakte enten
de faglige sociale tutorer eller de faglige vejledere, hvis de ønsker at få
hjælp til at finde en studiegruppe, som de kan indgå i. Og de fagligsociale tutorer skal være særligt opmærksomme på de stille og mere
tilbageholdende studerende i forhold til dannelsen af studiegrupper.
Peter Alnor (PA) fortalte om Biologi-studiet, hvor man har ansat en
studentermedhjælper med det primære formål at facilitere studiegrupper
og at hjælpe de studerende med at komme i en studiegruppe. PA
foreslog, at man undersøger om Negot. kan gøre brug af de samme
værktøjer, som studentermedhjælperen har.
Formanden kommenterede, at hun vil kontakte Fakultetet og undersøge
hvilke værktøjer Negot.-studiet i den forbindelse kan gøre brug af.
Formanden vil ligeledes undersøge, hvad Biologi-studiet gør i forhold til
studiegrupperne.
Gry Høngsmark Knudsen (GHK) oplyste, at man på Medievidenskab
laver studiegrupperne på forhånd. Hvis en studerende senere ønsker at
indgå i en anden studegruppe, må vedkommende selv arrangere det.
Mathilde Blom Christensen kommenterede hertil, at da hun tog faget
Erhvervsøkonomi var hun blevet placeret i en studiegruppe, som var
lavet på forhånd. Forrige år var det dog op til de studerende selv at lave
studiegrupperne.
GHK fortalte videre, at hun har udviklet en simpel test, hvor de
studerende spørges ind til deres studievaner. Ud fra de studerendes
arbejdsvaner og evne til at samarbejde kan der således laves
studiegrupper. Formanden anmodede GHK om at sende testen til
Negot.-studiet med henblik på at inddrage denne i dannelsen af
studiegrupper på både BA og KA-studiet.
I forhold til stress-symptomer, så fremgår det af fritekstfelterne, at det i
høj grad vedrører hjemlige og personlige forhold. Altså forhold, som
studiet ikke kan gøre noget ved. Nogle studerende har dog
kommenteret, at undervisningen på kandidaten er for ustruktureret.
Studienævnet bemærkede hertil, at der kan være enkeltstående
situationer som kan stresse de studerende. F.eks. dette semesters
undervisning i Globalization Processes, eller eksamen i valgfaget
Corporate Finance.
Nogle studerende har endvidere fremhævet, at det er stressende at
have for mange eksamener på samme tid. Studienævnet
kommenterede hertil, at det er et stort arbejde at lægge en
eksamensplan. Det kan således ikke undgås, at der i visse tilfælde vil
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være kort tid mellem nogle eksamener, men hvis der er fuldstændigt
eksamensoverlap så tager studiet også hensyn hertil. I disse tilfælde
kan de studerende f.eks. søge studienævnet om udsættelse af en
afleveringsfrist eller om at få lov til at gå til reeksamen i stedet for
ordinær eksamen.
Formanden kommenterede, at man af kommentarfelterne kan læse, at
når studerende har overvejelser om at forlade deres studie, så er det
fordi studiet ikke passer ind i deres hverdag, som at hente børn, at bo i
en anden by eller at passe et job ved siden af studiet. Det er altså ikke
forhold på studiet, men forhold, som de studerende selv har valgt.

Formanden oplyste at SMU 2019 også er lavet i forhold til Negot.-studiet
i Sønderborg. Der er 6 bachelorstuderende, der har svaret i
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 27. På kandidaten har 6
ud af 12 svaret, dvs. en svarprocent på 50 %. Der er en god trivsel på
studiet i Sønderborg, de studerende ser ud til at være lokalt orienteret
omkring sig selv og studiesekretæren. Hvor der på Negot. i Odense ses
en stigning i studieaktiviteten, er der er fald i Sønderborg for så vidt
angår de bachelorstuderende. Der er således et fald på 3 timer/ugentligt
på studieaktiviteter i forhold til sidste SMU. De bruger ca. 11 timer på
campus om ugen, modsat ca. 21 timer ved sidste undersøgelse. Det er
et kraftigt fald, men måske skyldes det, at de studerende har travlt med
at skrive deres BA-projekt. På KA bruger de studerende ca. 22
timer/ugentligt på studieaktiviteter. Det er en lille stigning på 2 %.
Der ses en generel tilfredshed med de faglige og sociale fællesskaber,
og de studerende har god kontakt til undervisere og andre studerende.
Dette tal er dog faldende for så vidt angår de kandidatstuderende, og
her er der især en udfordring i forhold til de sociale fællesskaber. De
fleste kandidatstuderende er dog med i en læsegruppe. Nogle af de
studerende overvejer at forlade studiet, men det skyldes
udefrakommende ting. Formanden hæfter sig ved, at de studerende
mener, at informationsniveauet kan forbedres. Formanden vurderer, at
dette sandsynligvis skyldes, at studiet har haft visse udfordringer i
forhold til at finde fag, og at information herom er kommet en smule sent
til de studerende. Studienævnet er af den vurdering, at der ikke kan
gøres så meget i forhold til studiet i Sønderborg henset til at
uddannelsen er ved at lukke ned.
3. Studienævnet gennemgik årets nøgletal for forskningsdækningen.
VIP/DVIP-ratioen (antallet af ansatte fra SDU i forhold til eksterne
undervisere) for Negot.-uddannelsen har fine tal, idet studiet har
”grønne lamper”. Formanden bemærkede, at studiet har en begrænset
indflydelse på dette område, idet det bl.a. handler om Instituttets
økonomi.
I forhold til STÅ/VIP-ratioen (antallet af studerene pr. underviser), så er
der en ”rød lampe” ved BA negot.-studiet. Formanden kommenterede,
at som studie, kan man kun henstille til, at der ikke ønskes store hold.
Men studiet kan i sidste ende ikke bestemme det. For nyligt, blev der
fremsat et forslag om at slå Negot.’s sproghold sammen, hvilket studiet
afviste. Det er ikke formålstjenligt at have store hold, når sproget skal
trænes.
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Studienævnets studenterrepræsentanter stillede sig undrende overfor
at tallet for STÅ/VIP-ratioen er så højt, og dermed viser, at der er mange
studerende pr. underviser. Det er kun ved forelæsningerne på SAMF
fagene, at der er mange studerende, der møder op. Formanden vil
derfor
undersøge
om
tallet
også
dækker
over
de
samfundsvidenskabelige fag.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
1. Christian Heyde-Petersen ønskede at vide hvor lang tid, det vil tage for
studiet, at genetablere kinesisk og spansk. Formanden oplyste, at det i
forhold til spansk vil tage kort tid, idet underviserne stadig er her. Hun
vil høre prodekanen om muligheden for på sigt at genetablere kinesisk
og spansk.
2. Oliver Stryhn (OS) oplyste, at det er muligt for studerende at blive
tilkoblet et mentor program, som tidligere medlem af aftagerpanelet,
Henrik Drud står for. Der er tale om et 2-årigt forløb, hvor den
studerende sammen med sin mentor får klarlagt den studerendes
ambitioner for de næste 10 år. På denne måde gøres den studerende
mere employabel. OS har selv tilmeldt sig. Man kan finde flere
oplysninger om mentorprogrammet via Negot.’s LinkedIn-profil.

3. Formanden anmodede Peter Alnor og Oliver Stryhn om at sende en kort
beskrivelse af de employabilitetstiltag, de har stået for.
4. Steven Breunig kunne oplyse, at han endnu ikke har fundet en case til
faget Interkulturel kommunikation. Han forventer en afklaring i
slutningen af juni.

5. Folderen ”Introduktion til SDU’s kvalitetssystem” blev udleveret til
studienævnets medlemmer.

Mødet sluttede kl. 14:20

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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