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Eriksen, Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen og Emil Nøhr Andresen.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen,
studiesekretær Signe Østergaard Christensen (gik kl. 13:05 efter behandlingen af
punkt 6.2) og studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Klaus Geyer, Christian Heyde-Petersen, Vincent Keating, Caroline Busk
Gaba og Nadine Helene Bachmann.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 21. november 2019 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. Det godkendte
referat er efterfølgende vedlagt som bilag til orientering. Det fortrolige referat
af 21. november 2019 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at nu er muligt at
indstille studerende fra humanistiske uddannelser, som har udvist
særligt talent i efteråret 2019, til talentudmærkelse. Formanden fortalte
om de tre forskellige udmærkelser, der kan indstilles til, og oplyste, at
en KA negot.-studerende forrige år modtog en udmærkelse for sine
særlige faglige og innovative evner i forhold til Negot.-studiet.
Formanden opfordrede nævnets medlemmer til at indstille eventuelle
studerende, der har udvist et særligt talent.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 12 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
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6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnet behandlede de indkomne forslag til ændringer i
Erhvervsjura og Erhvervskommunikation. Forslag til ændringer i
Erhvervsjura blev godkendt. I forhold til Erhvervskommunikation fandt
nævnet, at det er et spændende forslag til ny fagbeskrivelse, der er
sendt ind, men at den nye fagbeskrivelse er for specifik og for fagteknisk
møntet på storytelling til at kunne blive godkendt. Nævnet fandt, at der
med fordel kan arbejdes videre med en mere bred forståelse af emnet,
og formanden vil tage en snak med den fagansvarlige med henblik
herpå. Studienævnet havde endvidere en kort drøftelse af fagets
placering i forløbsmodellen, og fandt at faget ligger fint, hvor det gør.
Formanden orienterede slutteligt, at øvelsestimerne i Organisation med
videnskabsteori alligevel ikke vil blive fjernet, sådan som nævnet ellers
indstillede til ved forrige møde. Dette fordi Negot.-studerende ikke skal
stilles ringere end de andre studerende, der tager faget.
2. Studienævnsformanden orienterede nævnet om de indkomne forslag til
ændringer i kandidatfag. Studienævnet godkendte herefter forslag til
ændringer i The Welfare Society from an International Perspective,
Language Management og Leadership and Organisational
Communication.
I forhold til Master’s Thesis havde studienævnet en drøftelse af den
foreliggende fagbeskrivelse. Nævnet fandt i den forbindelse, at der er
behov for at der i fagbeskrivelsen tilføjes en præcisering af, at specialets
emne skal ligge inden for den studerendes kandidatprofil. Hvis to
studerende fra forskellige profiler skriver speciale sammen, skal emnet
ligge inden for begges profiler. Endvidere fandt nævnet, at det skal
præciseres, at den specialestuderende vil blive tildelt en vejleder inden
for det emne, der skrives om. Formanden vil på baggrund af
studienævnets drøftelse lave et forslag til ændring og efterfølgende
indsende til studienævnets godkendelse.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnet gennemgik årets optag på BA negot.-uddannelsen i
forhold til vurdering af adgangskrav og niveau. Formanden bemærkede,
at studienævnet tidligere har haft en drøftelse af hvorvidt det specifikke
adgangskrav om Engelsk på B-niveau bør ændres til A-niveau, men
kom dengang frem til, at eftersom studerende med B-niveau ikke klarer
sig væsentligt ringere end dem med A-niveau, skal der ikke ændres
herved. Optaget i Kvote 2 består af en uniTest, en motiveret ansøgning,
og for henholdsvis den tyske studieretning: en skriftlig sprogtest, og for
den engelske studieretning: en vurdering af gennemsnittet i bestemte
fag. Studienævnet fandt ingen anledning til at ændre i adgangskravene
på baggrund af en gennemgang af årets optaget.
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2. Studienævnet gennemgik herefter årets optag på KA negot.uddannelsen, hvor 112 er blevet optaget. Formanden bemærkede, at
det er et overraskende højt optagelsestal, selv om kapaciteten har været
på 135. Formanden kommenterede, at det bliver interessant at se,
hvilken betydning dimensioneringen får. Hun vurderede, at det bliver
svært for ansøgere, som ikke er retskravsbachelorer i Negot., at blive
optaget på uddannelsen, og fandt derfor ikke, at der skal laves
restriktioner i forhold til adgangskravene. Studienævnets øvrige
medlemmer udtrykte enighed med dette synspunkt.
3. Studienævnet drøftede evalueringsstrategien og besluttede at fortsætte
med praksis. Der udtrækkes således fag til evaluering, i de tilfælde hvor
underviser er ekstern, er ny underviser på faget, er adjunkt, eller hvis
fagansvarlig eller underviser selv beder om det. Hvorvidt spørgsmålene
i evalueringen også skal vedrøre studiemiljøet, vil formanden undersøge
nærmere hos Fakultetet.
Det blev besluttet at lægge evalueringen ind på et tidligere tidspunkt
med henblik på at øge svarprocenten. Således vil evalueringen i
efterårssemesteret ligge i slutningen af oktober måned, mens
evalueringen af fag i forårssemesteret vil ligge i april.
4. Studienævnsformanden
orienterede
om
handlingsplanen
i
Uddannelsesberetningen 2018 vedrørende den fælles indsats på
sprogstrategien, som en del af tysk-miljøet. Formanden bemærkede
indledningsvist, at der afventes svar fra Fakultetet vedrørende bevilling
af mentortimer til tysk-studerende. Nævnet besluttede ikke at gøre
yderligere, men at afvente Fakultetets tilbagemelding.
5. Studienævnet drøftede iværksættelse og fortsættelse af tiltag via
employabilitetspuljen. Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen og
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) oplyste, at de er i fuld gang med
at planlægge ”Mød en tidligere Negot.”-eventet. NTVE kunne derudover
fortælle, at Nadine Helene Bachman er i kontakt med BetonTv med
henblik på at lave forskellige Testimonials. Dette både i forhold til at lave
små videoindslag med nuværende negot.-studerende og negot.undervisere omkring selve studiet, men også i forhold til at lave
videoindslag med tidligere negot.-studerende omkring deres vej ind på
arbejdsmarkedet. Formanden opfordrede nævnets medlemmer til at
komme med forslag til flere employablitetstiltag, der kan sættes iværk.
6. Studienævnsformanden orienterede nævnet om handlingsplanen for
Studiemiljøundersøgelsen (SMU) 2019 BA Odense vedrørende status
og opfølgning på trivsel. Undersøgelsen har vist, at henholdsvis 20 %
BA-negot.-studerende og 24 % KA negot.-studerende føler stress
og/eller har ensomhedsfølelse. Studienævnet ønsker at øge trivslen
hos de studerende, og det er derfor nødvendigt at følge op på, hvad
studiet gør.
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Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) oplyste, at mange BA negot.studerende på 1. semester allerede nu stresser over faget Statistik, der
ligger på 2. semester. Dette fordi hjemmeopgaven ikke er der længere,
og at eksamen alene består i en skriftlig 2 timers stedprøve. NTVE har i
den forbindelse snakket med United Negot.’er med henblik på at lave
nogle særlige statistik-arrangementer, hvor de studerende kan mødes
og sammen øve sig på statistik.
Formanden kommenterede herpå, at det er et rigtigt fint tiltag, men
huskede samtidig på, at ældre studerende har en rolle i hvor meget de
stresser studerende på yngre årgange. Formanden bemærkede, at det
er studienævnet som tidligere har godkendt, at eksamen i statistik ikke
længere skal indeholde en hjemmeopgave, da denne blev fundet for let
og man ikke ønskede at faget alene skulle bestås ved at man fik en høj
karakter i hjemmeopgaven.
Emil Nøhr Andresen kommenterede, at han i S2019 tog eksamen i
Statistik, og at mængden af statistiske opgaver, der skal laves, ikke
passer til tiden, der er afsat til at løse dem i.
Formanden svarede hertil, at det er vigtigt, at de studerende deltager i
undervisningen i faget, da de her vil blive trænet i at løse opgaverne.
Studienævnet skal selvfølgelig være opmærksom på, at underviser ikke
laver en voldsom eksamen, men eksamen er baseret på, at man som
studerende, skal kunne besvare de stillede opgaver. Det er derfor
vigtigt, at de studerende deltager i undervisningen og i øvelsestimerne.
At der derudover laves tiltag i forhold til at øve sig i statistiske
udregninger, er fint.
Formanden bemærkede, at SMU 2019 desuden har vist, at
fritidsarbejde og egne ambitioner stresser de studerende. Formanden
kommenterede hertil, at de studerende skal huske på, at studiet er et
fuldtidsstudie, og at det er studiet, man skal bruge sin tid på. Formanden
anmodede de faglige vejledere om at være særligt opmærksomme på
de studerende, der ikke er kommet med i en studiegruppe.
NTVE bemærkede, at tutorerne har oplyst, at det er svært at få
studerende i studiegrupper, hvis de ikke ønsker det. Derudover ser de
en klar sammenhæng, mellem de studerende, som ikke deltager i
rusturen, og de studerende som ikke deltager i de efterfølgende
arrangementer på studiet.
Formanden anmodede NTVE og SMBP om til de kommende statistikarrangementer at have opmærksomheden rettet mod de studerende,
der ikke er kommet i en studiegruppe, og at de hører de studerende om
hvordan det i øvrigt går med det hele på studiet.
NTVE bemærkede, at hun vil sætte de studerende i grupper, når de
møder op til de særlige statistik-arrangementer. I forhold til den
kommende kandidatintro fortalte NTVE at ældre KA negot.-studerende
vil blive inviteret til at deltage sammen med de helt nye KA negot.studerende. United Negot.’er er ved at finde en oplægsholder. Både nye
og ældre KA negot.-studerende vil på denne måde kunne mødes og
skabe et fællesskab.
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8.

Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.

9.

Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10.

Eventuelt
1. Steven Breunig oplyste, at de studerende i Interkulturel kommunikation
netop er blevet færdige med at præsentere deres cases. Der har været 10
grupper i alt, 8 af disse har præsenteret deres case, mens 2 grupper er
blevet væk fra præsentationen. Det har fungeret rigtig fint, at en HR person
fra House of Codes har præsenteret de studerende for forskellige emner, de
selv kunne vælge at arbejde videre med. De studerende har i overvejende
grad virket glade for forløbet.

2. Studienævnsformanden takkede afslutningsvist Emil Nøhr Andresen,
Nanna Tietgen Vedel Eriksen og Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen for
deres arbejde i studienævnet.

Mødet sluttede kl. 13: 45

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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