Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 24. oktober 2019
Mødelokale O HUM IFH Mellemøststudier,
12:15-15:15

6. november 2019
Journalnr.
Initialer

Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer (gik
kl. 13:35 under punkt 7.3), Caroline Busk Gaba, Nanna Tietgen Vedel Eriksen (gik
kl. 13:40 under punkt 7.3), Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen (gik kl. 13:40
under punkt 7.3), Emil Nøhr Andresen og Nadine Helene Bachman.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Steven Breunig og Gry Høngsmark Knudsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 19. september 2019 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 19. september 2019 blev
godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede nævnets medlemmer om at der
er fastsat en ny dato for første panelbesøg i forbindelse med SDUs
ansøgning om Nyinstitutionsakkreditering (NIA20). Datoen er blevet
fremrykket til den 19. og 20. marts 2020. Formanden fortalte herefter om
selve processen for NIA20, herunder om hvordan SDU og studierne skal
dokumentere, at eksternt og internt satte kvalitetskrav opfyldes.
2. Formanden oplyste om rekvisitionerne for foråret 2020 og om valgfag.
3. Formanden orienterede videre om udbud af fag for foråret 2020 på
KA negot.-uddannelsen - kinesisk. Formanden fortalte, at hun har sikret
sig at fagene, jf. progressionsmodellen, udbydes i foråret 2020.
4. Formanden orienterede nævnet om at der er udsendt en høring
vedrørende nyt kursus i digital humaniora/humanistisk programmering,
der kan kvantificere den humanistiske forskning og gøre de
humanistiske studerende mere employable. Kurset vil blive oprettet som
et karriereprofilfag eller for Negot.-uddannelsens vedkommende som et
valgfag, de studerende kan vælge. Høringsfristen er d.d., men
formanden havde ingen kommentarer til høringen. Så længe kurset blot
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er et tilbud til de studerende, er det fint. Studienævnets medlemmer var
enige heri.
5. Formanden oplyste afslutningsvist, at Steven Breunig (SB), som
desværre havde meldt afbud til dagens møde, havde fremsendt
kursusplan for faget Videnskabsteori 1 til studienævnets orientering, jf.
dagsordenens punkt 3.c.1. Formanden kommenterede, at Negot. bør
nævnes i kursusbeskrivelsens overskrift, men at hun derudover ikke
havde yderligere at bemærke.
b) De studerende
Nadine Helene Bachman (NHB) orienterede nævnet om, at hun og
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) i forlængelse af forrige
studienævnsmøde havde inviteret BA negot.-studerende med tysk til et
møde, hvor de kunne drøfte hvorvidt de studerende har brug for
hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke. De fire studerende, der var
mødt op, havde foreslået, at man laver en mentorordning, hvor de
studerende introduceres til, hvem de kan kontakte, hvis de har brug for
hjælp. Det kan f.eks. være, hvis de har brug for hjælp til at forstå en
opgave, eller hjælp til at få lavet en studiegruppe. Det er vigtigt, at de
studerende får en oplevelse af at de altid kan gå hen til en mentor og
spørge om hjælp. Mentorordningen skal være fleksibel og efter behov.
Christian Heyde-Petersen kommenterede, at underviserne har
træffetider, og opfordrede til at studerende også opsøger underviserne
i deres træffetider, hvis der f.eks. er noget, de ikke har forstået i en
undervisningstime.
Emil Nøhr Andresen kommenterede, at de studerende, der har allermest
brug for hjælp, er dem, som oftest har sværest ved at opsøge hjælpen.
Formanden oplyste, at hun vil undersøge ved Fakultetet om der kan
søges midler til at oprette en mentorordning. Der vil være behov for at
afdække hvordan en sådan mentorordning skal udmøntes, så også de
studerende, der har svært ved at opsøge hjælp, kan få gælde af
ordningen.
c) Andre
Klaus Geyer (KG) ønskede at give studienævnets medlemmer nærmere
information om den indplaceringstest, som bruges på BA negot.uddannelsen med tysk. KG forklarede, at testen er skriftlig, og at den
bruges til at niveauinddele de studerende ud fra deres sproglige tyske
kompetencer. Det er vigtigt at understrege, at de studerende ikke på
nogen måde kan dumpe indplaceringstesten. KG forklarede videre,
hvordan de studerende inddeles i hold: A, B eller C, alt efter hvor mange
point de har opnået. Det højeste antal point, der kan opnås er 160, og
de studerende, der får den højeste score placeres på hold C. KG er klar
over, at testen oftest opleves som svær blandt de studerende, hvorfor
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han hvert år forsøger at forklare nye studerende hvad testen går ud på,
og at de ikke skal blive alt for frustrerede over at skulle tage den.
Studienævnets medlemmer besluttede ud fra KG’s gennemgang, at
information omkring indplaceringstesten skal lægges ind i næste års
introduktionsprogram.
Formanden foreslog, at introduktionsprogrammet også gøres mere
fagligt ved at introducere nye studerende for BA negot.-uddannelsens
øvrige fag, f.eks. Statistik, så de studerende kan få en forståelse for,
hvad faget går ud på.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 61 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. Studienævnet godkendte det reviderede årshjul for perioden oktoberdecember 2019.
2. Studienævnet gennemgik studieordningerne for BA og KA negot.uddannelsen og fandt at beskrivelsen af de studerendes mulighed for at
være i kontakt med forskere eller indgå i forskningslignende aktiviteter
er fyldestgørende.
3. En handlingsplan i Uddannelsesberetningen 2018, vedrører
promovering af projektorienterede forløb/praktik, og i den forbindelse
orienterede Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) og Stephanie
Manlosa Brøndum Pedersen (SMBP) nævnet om, at de i deres rolle som
faglige vejledere er i fuld gang med at arrangere et oplæg omkring
projektorienterede forløb for de studerende. Det forventes at finde sted
den 13. november 2019, og vil indeholde generel information om
projektorienterede forløb, herunder en praktisk gennemgang af hvordan
de studerende udfylder blanketterne, når de skal søge om godkendelse
af deres praktikforløb. Derudover så har NTVE og SMBP inviteret tre KA
negot.-studerende, der netop har afviklet et projektorienteret forløb i
henholdsvis en virksomhed i Danmark, en virksomhed i udlandet og på
en dansk ambassade i udlandet, til at komme og fortælle om deres
personlige erfaringer.
Formanden kommenterede, at det er et fint initiativ, og at det er rigtig
godt, at de studerende får mulighed for at møde medstuderende, der
selv har været i projektorienterede forløb. Det har en god effekt.
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4. Studienævnet planlagde tidspunkt og emne for det kommende møde i
Aftagerpanelet for Negot.-studier. Det blev besluttet at fastsætte datoen
for mødet til den 5. marts 2020, og at emnet bliver
”Partnerskaber/samarbejder med erhvervslivet”. Det er ønsket, at
aftagerpanelet skal forsøge at udvikle konkrete samarbejdsaftaler
mellem Negot.-studerende og erhvervslivet.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
1. Christian Heyde-Petersen oplyste, at han den 25. november 2019
deltager i en alumnedag på Skt. Knuds Gymnasium. Her vil han fortælle
gymnasieeleverne om Negot.-uddannelsen.

Mødet sluttede kl. 14:00.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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