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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Præsentation af SAGA v. Louise Toftgaard
IT-projektleder ved Det Humanistiske Fakultet, Louise Toftgaard (LT),
præsenterede studienævnet for det nye studentersagsbehandlingssystem,
SAGA, og for dets funktionalitet. LT fortalte, at SAGA er et serviceløft for
studienævnet foruden at være GDPR compliant, idet studentersagsflowet
nu holdes i et system.
LT kunne afslutningsvist oplyse, at evalueringssystemet EVAL har fået et
facelift, og dermed er blevet et forbedret og mere brugervenligt system. Der
er nu mulighed for at lave holdevaluering, hvor underviser kun ser evaluering
af egne hold. Derudover er der integration med ODIN, og tidligere
evalueringer flyttes med over, således at historikken bevares. Rapporter
skal ikke længere trækkes ud, idet studienævnsmedlemmerne nu selv kan
gå ind og se evalueringerne. Vejledninger til systemet er ved at blive
udarbejdet.
3. Godkendelse af referat
Referatet af 21. marts 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 21. marts 2019 blev
godkendt på mødet.
4. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at brugte
prøveforsøg ikke længere overføres ved optagelse på ny uddannelse,
hvis der er tale om identiske fag. Formanden præciserede dog, at ved
optagelse på en anden profil eller retning inden for samme uddannelse,
så overføres brugte prøveforsøg fortsat.
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2. Studienævnsformanden fortalte, at der blandt de studerende synes
at være en generel forståelse af, at man som studerende til hver en tid
er anonym i forbindelse med aflæggelse af skriftlige prøver med
eksamensnummer. Dette er ikke korrekt, idet man som studerende er
anonym overfor en bedømmer under bedømmelsen. I klagesager eller
f.eks. plagieringssager kan det blive nødvendigt for en bedømmer at få
oplyst, hvem klager er. Formanden orienterede nævnet om, at
Uddannelsesrådet på sit møde i januar 2019 ikke har fundet det
nødvendigt med en større informationskampagne, men at f.eks. diverse
vejledninger er oplyste omkring følgende: Et eksamensnummer giver
ikke eksaminanden ret til anonymitet. Et eksamensnummer er med til at
sikre, at eksaminator og eksaminand ikke kender hinandens identitet
under bedømmelsen.
3. Studienævnsformanden orienterede om undervisningsevalueringen
af CMS som frivilligt tilbud til studerende i forbindelse med
Projektorienteret forløb, efterår 2018. Formanden oplyste, at
evalueringen ikke er brugbar, idet den alene viser, at 5 studerende ud
af i alt 8 mulige respondenter fra 8 forskellige studier, heriblandt Negot.,
har evalueret. Desværre er det ikke til at vide hvilket studie de 5
respondenter kommer fra. Det er således ikke muligt at vide, om der er
Negot.-studerende blandt respondenterne.
4. Studienævnsformanden meddelte, at der er kommet en god pulje af
ansøgere til faglig vejleder stillingen, og at der er indkaldt til samtaler
fredag den 26. april 2019. Der skal ansættes to nye faglige vejledere,
idet de to nuværende skal i praktik i kommende semester. Formanden
kunne endvidere oplyse, at der er kommet to ansøgninger til faglig-tutor
stillingsopslaget. Formanden kan dog pt. pga. en teknisk fejl ikke tilgå
de enkelte ansøgninger. Hun er i dialog med personaleafdelingen
omkring dette, og der forventes hurtigt at komme en løsning herpå.
5. Afslutningsvist kunne studienævnsformanden meddele, at der
forventes at komme en ændring i faget International Relations, der er
sammenlæst med MOISL. Studenterrepræsentanterne Peter Alnor og
Mathilde Blom Christensen har kigget den foreslåede ændrede opdeling
af faget i dels fælles emner og særskilte emner for henholdsvis Negot.og MOISL-studerende igennem, og har hertil kommenteret, at det er et
godt kompromis. Formanden vil undersøge muligheden for at
ændringen kommer til at gælde for efteråret 2019.
b) De studerende
Peter Alnor meddelte, at 86 Negot.-studerende nu har tilmeldt sig
arrangementet Mød en tidligere Negot., der finder sted fredag den 26.
april 2019 i U 140. Arrangementet vil foregå på den måde, at Henrik
Drud (Arla, Hong Kong), Lars Frank-Larsen (SDU RIO) og Rasmus
Soltendieck (Linak A/S) vil lægge ud med at fortælle, hvordan man bliver
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ansat som Negot. Herefter vil der være en workshop, delt op i de
forskellige KA negot.-profiler, hvor 6 aftagere vil stå parat til at tale med
de studerende og dele ud af deres erfaring fra erhvervslivet.
Oliver Stryhn kommenterede, at der til arrangementet vil blive serveret
gratis kaffe/te, frugt osv., som Negot.’s samarbejdspartnere, DJØF og
SDU RIO, har sponsoreret. Til gengæld herfor vil DJØF holde en ganske
kort præsentation på 5 minutter, ligesom SDU RIO vil holde et kort
oplæg af 10 minutters varighed omkring deres jobbank og hvorledes
employabilitet implementeres. Efter workshoppen kan man gå over i
fredagsbaren, hvor DJØF giver en gratis vand/øl.
Studienævnsformanden takkede Peter Alnor og Oliver Stryhn for deres
engagement og for således at have lavet et så fint arrangement for
Negot.-studerende.
c) Andre
Ingen meddelelser.
5. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 16 sager.
6. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling studieordningen
1. Ingen sager til behandling.
8. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden meddelte, at det er tid til at få planlagt
studiestarten. Introdagen finder sted torsdag den 29. august 2019, og
rusturen afholdes fra fredag den 30. august til søndag den 1. september
2019. Der er en lille udfordring i forhold til studiestarten, idet de to
nuværende faglige vejledere vil være i projektorienterede forløb på
tidspunktet for studiestarten. Det er derfor vigtigt, at de to nye faglige
vejledere bliver klædt ordentligt på i forhold til både planlægning og
afviklingen af introforløbet.
Peter Alnor (PA) oplyste, at der allerede er fundet 3 rustursarrangører,
og at man er godt i gang med at planlægge rusturen. Der er desuden
fundet en lokalitet, en skole tæt ved Svendborg, og som koster 16.500
DKK i leje. Transporten koster 10.000 DKK. Det står også fint til med
tutoransøgningerne.
Formanden spurgte studienævnet om, det ligesom forrige år fortsat
ønsker at støtte studiestarten med 20.000 DKK, selvom annuum nu er
beskåret. Et enigt studienævn besluttede uden videre at fortsætte
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hermed. Efter en konkret ansøgning til studienævnet kan der således
søges om midler på op til 20.000 DKK til dækning af skole og transport.
For så vidt angår studiestarten for KA negot.-studerende, så blev det
besluttet, at fortsætte forløbet som forrige år med en introdag for de nye
studerende. Der vil være en velkomst fra studieleder efterfulgt af små
oplæg fra henholdsvis de faglige vejledere, og repræsentanter fra
Kommunikation og Sprog, DJØF og SDU Bibliotek. Der skal være
mulighed for at slutte arrangementet af med en hyggelig social aften.
Studienævnet besluttede at fortsætte med Buddy-ordningen. Det er
ulønnet arbejde, men hver Buddy kan få tildelt op til 500 DKK til sin
gruppe. Midlerne må ikke gå til alkohol.
Studienævnet besluttede, at de to nye faglige vejledere primært skal stå
for KA negot.- introdagen.
2. Eksamensplanen for BA negot.-uddannelsen S19 blev godkendt.
Eksamensplanen for KA negot.-uddannelsen S19 blev godkendt med
rettelse i forhold til eksamen i Interpersonal Communication og i The
Welfare Society from an International Perspective.
9. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at man på SAMF (HA) har
besluttet, at BA-projektet skal skrives i grupper, og at de studerende
ligeledes opfordres til at skrive specialet i grupper. Det er primært et
spørgsmål om økonomi, der har været baggrund for beslutningen. Dertil
kommer en stor arbejdsbelastning i at skulle vejlede individuelt. Og
endelig så er det for nogle studerende en fordel at skrive en større
opgave sammen, idet de herved kan have gavn af sparre sammen.
Formanden ønskede på den baggrund at drøfte med studienævnet,
hvorvidt det er et tiltag, der skal indføres på Negot.-studier.
Christian Heyde-Petersen (CHP) opponerede mod at tvinge de
studerende til at skrive sammen. Det skal alene være et tilbud for de
studerende, men ikke tvang. Derudover så udgør specialevejledning
ingen økonomisk belastning på HUM, tværtimod.
Peter Alnor (PA) kommenterede, at mange Negot.-studerende vælger
at tage udgangspunkt i deres praktikophold, når de skriver deres
speciale. Det kan derfor blive svært at tvinge Negot.-studerende til at
lave deres speciale sammen, hvis de har været på forskellige
praktikophold.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) tilføjede, at det at skrive en større
opgave er så individuelt fra studerende til studerende. Studerende
vælger et emne ud fra, hvad de synes er spændende, og hvis man
tvinger studerende til at skrive sammen, kan det blive et problem. Lige
nu har de studerende valget, og det er godt.
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PA uddybede at det kan være svært at tvinge studerende fra forskellige
profiler til at skrive sammen.
CHP spurgte ind til, hvordan tiltaget i praksis vil kunne gennemføres, og
hvordan den helt særlige præstation vil kunne honoreres.
Formanden oplyste hertil, at studerende på SAMF melder sig ind på et
bestemt emne ud fra et emnekatalog, der er ment som inspiration.
Hvordan det ellers fungerer i praksis, vides ikke.
NTVE kommenterede, at hun personligt har erfaret det som værende
gavnligt at få gruppevejledning i forbindelse med Bachelor-projektet.
Det, at kunne sparre med andre studerende, der ikke nødvendigvis er
Negot.-studerende, er meget givende og udbytterigt. Man kan sparre i
forhold til hvordan en opgave bygges op og hvordan analyse skal
anvendes.
CHP kommenterede, at han som specialevejleder ofte inviterer flere
specialestuderende til at deltage i en fælles gruppevejledning.
Studienævnet besluttede sig for ikke at indføre tiltaget på Negot.-studier.
Den nuværende model, hvor Negot.-studerende har mulighed for at
skrive deres større opgaver sammen, fungerer ganske udmærket. Der
er derfor ingen grund til at ændre herpå.
10. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
11. Eventuelt
1. Studienævnsformanden spurgte nævnets medlemmer om der var
stemning for at markere dette års dimittender, og i bekræftende fald,
hvorledes de skal fejres. Studienævnet besluttede, at det er vigtigt, at
årets dimittender inviteres til et festligt arrangement. Det har stor
betydning for dimittenderne selv, idet det markerer afslutningen på 5 års
studier. Derudover så har det også en betydning for deres familier.
Studienævnet besluttede at lægge 25.000 DKK til side til
arrangementet. Programmet vil bestå af en indledende tale af
studieleder, underholdning, og så vil der være plads til at studerende,
der har noget på hjerte, kan holde en lille tale. Der skal være en
prisoverrækkelse for bl.a. højeste snit, og arrangementet vil blive
afsluttet med en lille reception.
2. Oliver Stryhn (OS) nævnte, at han selv og Peter Alnor (PA) var blevet
spurgt, om de kunne tænke sig at være med til et reunion- arrangement
for gamle Negot.’er, der dimitterede i 1991 og 1992. Arrangementet,
som holdes på SDU, finder sted den 20. juni 2019. OS og PA skal
fortælle lidt om, hvordan Negot.-studiet ser ud nu.

Mødet sluttede kl. 13:45
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