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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
Steven Breunig, Gry Høngsmark Knudsen (ankom kl. 12:45 til behandling af punkt
4), Caroline Busk Gaba, Nanna Tietgen Vedel Eriksen og Nadine Helene Bachmann.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen,
studiesekretær Signe Østergaard Christensen (gik under behandling af punkt 7.1),
studiesekretær Charlotte Astrup Granly (gik under behandling af punkt 7.1) og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen og Emil Nøhr Andresen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referaterne af 6. juni 2019 og 20. juni 2019 har været sendt til skriftlig
godkendelse hos medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. De
godkendte referater er lagt på som bilag til orientering.
De fortrolige referater af 6. juni 2019 og 20. juni 2019 blev godkendt af
studienævnets medlemmer på dagens møde.
3. Meddelelser
Studienævnsformanden orienterede indledningsvist nævnet om, at der er
tiltrådt 3 nye studenterrepræsentanter: Nadine Helene Bachman, Stephanie
Manlosa Brøndum Pedersen og Emil Nøhr Andresen. Disse erstatter Peter
Alnor, Oliver Stryhn og Mathilde Blom Christensen, der alle er udtrådt af
studienævnet, da de er taget på praktikophold i udlandet i dette semester.
Ud over 3 nye studenterrepræsentanter er der tiltrådt 2 nye suppleanter:
Jessica Cathrine Andersen og Anne Sophie Urskov.
Formanden bød Nadine Helene Bachman velkommen og fremhævede
medlemmernes tavshedspligt i forbindelse med behandlingen af
studentersager. Nadine Helene Bachman introducerede herefter kort sig
selv.
a) 1. Studienævnsformanden oplyste nævnet om baggrunden for at
dimissionsreceptionen 2019 var blevet aflyst: Kun 6 dimittender havde
tilmeldt sig arrangementet, hvilket havde været for få. Formanden havde
i stedet tilbudt de 6 dimittender, at de kunne tilmelde sig den større
fælles dimissionsafslutning på Humaniora. De var også blevet tilbudt at
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komme forbi Negot.-sekretariatet og få en plakat samt en lille gave
(kuglepen), som var blevet indkøbt til den særlige lejlighed.
Nye KA negot.studerende vil ved studiestart 2019 modtage de
resterende kuglepenne, hvorpå der er indgraveret Cand. negot. 2019.
På denne måde går de ikke til spilde. Men aflysningen har pga. den sene
aflysning kostet omkring 5000 DKK af studienævnets annuum.
Formanden fandt, at det var rigtig ærgerligt, at dimissionsreceptionen
2019 var blevet aflyst, og vurderede, at det er nødvendigt at gentænke
kandidatdimissionen til næste år for at undgå en lignende situation.
Studienævnets medlemmer besluttede, at dimissionsreceptionen 2020
lægges på et tidligere tidspunkt, så den ikke finder sted samtidig med
Tinderbox, der kan have spillet en rolle i forhold til dette års få tilmeldte.
Modsat forrige år, hvor dimissionsreceptionen også har ligget samtidig
med Tinderbox, så har Negot. haft sin egen bar på dette års Tinderbox,
og det kan have haft en vis indflydelse i forhold til tilslutningen til
kandidatdimissionen. Studienævnet besluttede, at tilmeldingen skal
være bindende.
2. Pro-dekanen er kommet med feedback til Negot.’s
studiestartsprogram. Dette i forhold til SDU’s kvalitetspolitik. Det har ikke
været muligt, at foretage ændringer i dette års studiestartsprogram, men
studienævnsformanden foreslog, at feedbacken inddrages, når
studienævnet alligevel skal evaluere årets studiestart. Studienævnet
skal så overveje, hvilke ændringer der skal foretages i
studiestartsprogrammet til næste år. Det vil være oplagt at inddrage flere
faglige oplæg, vurderede formanden.
3. Der er kommet et opdateret notat om den praktiske håndtering af
Career Management Skills (CMS). Studienævnsformanden havde ingen
bemærkninger hertil.
4. Studienævnsformanden orienterede om optagelsestallet for 2019.
I alt er 110 blevet optaget på BA negot.-uddannelsen, heraf er 16 blevet
optaget på tysk-linjen, mens 94 er blevet optaget på engelsk-linjen.
Optagelsestallet er svagt nedadgående på BA negot.-uddannelsen. KA
negot.-uddannelsen derimod har et forholdsvist pænt optag med i alt 76
optagne. Af disse er 55 blevet optaget på engelsk, 13 på spansk og 8
på tysk. Global Marketing Management har stadig det største optag,
mens International Relations kun har et optag på 9 dette år. Tidligere
optag har haft 22 studerende. På KA negot.-uddannelsen med kinesisk
er 11 blevet optaget. Det er alle studerende, der har færdiggjort en BA
negot.-uddannelse med kinesisk.
Formanden vurderede, at der kan nå at ske få ændringer på
optagelsessiden.
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5. Studienævnsformanden orienterede nævnet om de eksamensklager,
der har været i løbet af det akademiske år 2017/2018. I alt har der været
15 klager, de fleste i faget Statistik, men der har også været klager i
f.eks. Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk) og Skriftlig sprogfærdighed 3
(Engelsk). Klagepunkterne har været rettet mod prøveforløb og/eller
bedømmelse. De fleste klager i 2017/2018 har dog ikke fået medhold
og ganske få har fået en ombedømmelse.
6. Det testbaserede optag 2020 er allerede nu planlagt til at finde sted
den 18. og 19. april 2020. Det testbaserede optag vil bestå af en
uniTEST og en fagspecifik test. Studienævnsformanden noterede sig,
at der er reduceret i de spørgsmål, der bliver stillet.
7. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at der er lavet en
overgangsbestemmelse i faget Project Presentation (Arabic). Idet faget
ikke udbydes længere, og fordi det har vist sig at være en udfordring at
finde arabiske undervisere/censorer, så er det besluttet, at studerende
optaget på 2018 KA negot.-uddannelsen med arabisk og som ikke har
aflagt prøveforsøg i Project Presentation (Arabic) i stedet skal tage faget
Negotiating Globally (English).
b) De studerende
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) oplyste, at 14 har meldt sig til KA
negot.- introduktionsdagen. Fristen for tilmelding er 28. august 2019, og
NTVE håbede, at flere nye KA negot.-studerende vil tilmelde sig. NTVE
kunne i øvrigt oplyse, at prisen pr. kuvert vil beløbe sig til 135 DKK.
Drikkelse vil blive indkøbt i Bilka.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 40 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 orienterede nævnet om, at hun havde kigget på
slutevalueringen af de forårsfag 2019, der var blevet udtrukket til
evaluering. Nogle fag har fået lave svarprocenter, eller er fag, hvor det
ikke er til at se om det er en Negot.-studerende eller f.eks. en IVKstuderende, der har evalueret. Formanden ønsker ikke at kommentere
på disse fagevalueringer, men havde bemærkninger til følgende fag:
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Amerikanske studier: Formanden hæfter sig ved, at en studerende har
udtrykt, at undervisning ikke skal foregå som en ping-pong mellem
underviser og elev, men derimod kun skal foregå fra underviser til elev.
Sammenholdes dette udsagn med andre evalueringer af faget, af hvilke
fremgår, at der ikke har været et stort fremmøde, så er det dybt
bekymrende. Formanden overvejer, hvorvidt hun skal sende
evalueringen videre til Fakultetet og spørge hvordan studienævnet skal
forholde sig til en sådan ”kultur” blandt de studerende.
Virksomhedsøkonomi: Faget, der er blevet undervist på engelsk, har
fungeret rigtigt godt.
Statistik: Omvendt virksomhedsøkonomi, så har studerende kritiseret,
at faget Statistik er blevet undervist på engelsk. Der er dog stor ros til
øvelsesholdene. Formanden vurderer, at det måske er sværere at forstå
et fag som Statistik, hvis det bliver undervist på engelsk. Der kan være
begreber, som er sværere at forholde sig til, når det er på engelsk.
Derfor må man forsøge at insistere på, at faget undervises på dansk,
hvis muligt.
Dystopic Fiction and the Modern World: De studerende har i
overvejende grad været utroligt glade for faget. Underviseren har taget
udgangspunkt i sin egen forskning, og det har været et meget populært
fag blandt de studerende.
Kulturhistorie 2 (tysk): De studerende er glade for fagets øvelsestimer.
Formanden bemærker, at det er vigtigt, at øvelsestimer på de
humanistiske fag fastholdes. Nanna Tietgen Vedel Eriksen
kommenterede hertil, at det lige i forhold til faget Kulturhistorie 2 (tysk)
er ekstra rart for de studeredende, at der er tilknyttet øvelsestimer, idet
der kan gås i dybden med teksterne, hvilket der ikke er tid til i løbet af
undervisningen.
Mundlig kommunikation 2 (engelsk): Der er rigtig god evaluering af
faget, men desværre er faget udfordret ved at der ikke så mange, der er
dukket op til timerne. De studerende, som er fremmødt, har ikke været
særligt aktive.
Markedsanalyse: Faget har fået rigtig gode evalueringer, især
underviseren Christian Damm har fået meget stor ros af de studerende.
En studerende har foreslået at fagets kvantitative del lægges på
semesteret efter Statistik, og at fagets kvalitative del forbliver på det 4.
semester. På denne måde vil faget få mere mening set i forhold til øvrige
fag på uddannelsen. Studienævnets medlemmer fandt, at det er et
konstruktivt forslag, men at det vil kræve en del omrokering af fagene.
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2. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at en af SDU’s
delpolitikker drejer sig om, hvorvidt siderne mod indskrevne studerende
er opdaterede, herunder om der er opdaterede oplysninger om
tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen. Studienævnet
havde ingen kommentarer ud over, at der er de nødvendige oplysninger,
at finde på hjemmesiden.
3. En anden delpolitik omhandler de studerendes mulighed for at få
gennemførselsvejledning og hvordan snitfladerne er blandt de
forskellige tilbud. Studienævnet fandt, at de studerende kan henvende
sig til hhv. den lokale studievejledning, de faglige vejledere, og den
centrale vejledning. Oplysninger om disse vejledningstilbud er fint
tilgængelige på SDU’s hjemmeside.
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at Årshjulet skal
revideres ved at handlingsplanen fra Uddannelsesberetningen 2018
indarbejdes i årshjulet. Formanden noterede sig, at handlingsplanen
indeholder visse punkter, som studienævnet allerede gør løbende.
Studienævnsformanden vil sammen med studienævnssekretæren
udarbejde et revideret årshjul, hvor handlingsplanen er indarbejdet.
Resultatet heraf vil blive forelagt studienævnet til dets godkendelse.
5. Studienævnsformanden oplyste, at der er sendt et udmøntningsnotat for
det Humanistiske Fakultet samt en indikatoroversigt for
kvalitetspolitikken i høring. Studienævnet fandt, at der er tale om et nyt
notat med en omfattende og ret omstændig inditkatoroversigt over
hvem, der har ansvaret for hvad. Studienævnet havde derudover
ingenting at bemærke.
6. Studienævnet drøftede evaluering af hele uddannelser sommeren 2019.
For BA negot.-uddannelsen har 60 spørgeskemaer været udsendt og
20 af disse er blevet besvaret. Studienævnet noterede sig, at flere BA
negot.-studerende med tysk finder, at det sproglige niveau er for højt,
og at de har svært ved det.
Nadine Helene Blachman (NHB) kommenterede hertil, at der er fag på
1. semester, hvor man gennemgår tunge tekster på gammeltysk. Det
kan ikke rigtig gøres nemmere, men det bliver bedre allerede på 2.
semester.
Studienævnsformanden bemærkede, at det er vigtigt, at ansøgere til
optagelsen bliver prøvet i en fagspecifik tekst, og at de gøres
opmærksom på, at det ikke bare er gymnasietysk.
Klaus Geyer fortalte om muligheden for at få hjælpemidler, således at
de studerende nemmere kan komme igennem en lang og kompliceret
tekst.
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NHB spurgte til muligheden for at de studerende tilbydes at gennemføre
et tyskkursus op til selve studiestart, eller at der kobles øvelsestimer på
nogle af tyskfagene. På denne måde vil de studerende være bedre
rustet til at tage nogle af de svære fag.
Formanden vil undersøge ved Fakultetet, om der er mulighed for enten
at tilbyde de studerende et intensivt kursus på f.eks. en uge, hvor det
tyske trænes. Det vil ikke på nogen måde være ECTS båret, men være
et tilbud. Alternativt skal Fakultetet høres om der er mulighed for at
knytte øvelsestimer op til de studerende på f.eks. Tysk: Samfund og
historie 1.
Overordnet er der en positiv indstilling til det faglige niveau på
uddannelsen. Det sprængende punkt er brugbar feedback. Nogle af de
studerende har svaret, at de ikke har modtaget brugbar feedback. Det
er et tilbagevendende punkt. Samtidig synes de studerende, at de har
godt kontakt til forskere og undervisere, hvilket er positivt. Der ses en
mindre utilfredshed i forhold til oversigter over undervisningen som
f.eks. skema og læseplaner. Formanden tænker, at det er en
kommentar, der knytter sig til ODIN. Nanna Tietgen Vedel Eriksen vil
tale med tutorerne om de kan hjælpe de studerende med at kigge på
f.eks. læseplaner.
En del studerende har svaret at de hverken er enige eller uenige i
forhold til at de har haft passende muligheder for at påvirke studiemiljøet
og indholdet på uddannelsen. Formanden kommenterede herpå, at det
kan være svært at svare på, for noget kan man påvirke som studerende,
mens andet ikke kan påvirkes. Hvis man bliver medlem af studienævnet,
så har man dog bedre mulighed for at påvirke indholdet i uddannelsen
samt tilrettelæggelsen heraf.
Der ses en stor tilfredshed i fagenes sammenhæng på
bacheloruddannelsen, og overordnet ses en generel tilfredshed at spore
blandt de bachelorstuderende.
For KA negot.-uddannelsen har 58 spørgeskemaer været udsendt,
hvoraf 16 er blevet besvaret. Evalueringen af KA negot.-uddannelsen
viser nogenlunde det samme billede som evalueringen af BA negot.uddannelsen. Igen efterspørges brugbar feedback. Til gengæld er der
en god kontakt til underviserne. Der er dog ikke samme grad af følelsen
af at der er sammenhæng mellem fagene. Dette skyldes nok, at der er
mange profiler på KA negot.-uddannelsen.
Gry Høngsmark Knudsen kommenterede, at man som studerende på
KA negot.-uddannelen har et større ansvar for sin uddannelse.
Spørgsmålet er om de studerende har tænkt nærmere over
sammenhængen mellem deres valg af valgfag. Det kan være en god idé
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at få de studerende til at tænkere nærmere over deres valg, idet det
også vil gøre dem mere employable. Ved at kende til sine valg, bliver
man bevidst over ens personlige profil, og dermed gør man sig mere
employabel.
Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9.

Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10. Eventuelt
1. Steven Breunig (SB) meddelte, at SDU RIO nu har fundet en case til
faget Interkulturel Kommunikation. Valget er faldet på House of Codes,
som udvikler apps. SB forventer, at det bliver et godt forløb.

Mødet sluttede kl. 14:20

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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