Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 10. december 2020
Via Zoom, 12:00-15:00
Deltagende:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Vincent Keating
(forlod mødet kl. 12:30 efter behandling af punkt 4), Steven Breunig, Klaus Geyer,
Nadine Helene Bachmann, Julie Holm og Lisbeth Dahl Kristensen.
Andre: Studiesekretær Anne Traun Ulriksen, studiesekretær Heidi Bruusgaard
Madsen, faglig vejleder Thi Tuyet Nhi Nguyen Nhi (forlod mødet midlertidigt under
behandlingen af punkt 4), faglig vejleder Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen
(deltog fra kl. 13:00) og studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Mathilde Lauridsen og Caroline Busk Gaba.

14. december 2020
Journalnr.
Initialer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 19. november 2020 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 19. november 2020 blev godkendt på
mødet.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden gav indledningsvist en generel opdatering af
Covid-19-situationen og SDU, herunder om eksamensafvikling V20.
1. Formanden oplyste herefter nævnet om, at Negot. er en af de
berørte uddannelser, der har en studieintensitet på under 35 timer,
hvorfor studienævnet skal gennemgå samtlige fagbeskrivelser for at
undersøge om det enkelte fags arbejdsbelastning afspejles i ECTS
vægtningen. I processen inddrages fagansvarlige, som skal udfylde
to
skemaer
til
studieordningsgennemgangen.
Deres
tilbagemeldinger vil blive behandlet på studienævnsmødet i januar
2021.
Steven Breunig kommenterede, at han har god erfaring med ved
hver semesterstart at forventningsafstemme med sine studerende
omkring hvor meget arbejde, der skal lægges i hans fag. Det øger
de studerendes bevidsthed omkring et fags arbejdsbelastning og
kan være med til at øge studieintensiteten.
b) De studerende
Nadine Helene Bachmann fortalte, at hun sammen med Julie Holm har
udsendt et spørgeskema til BA og KA negot.-studerende omkring deres
valg af Negot.-studiet. Deruodver skal der laves Testimonials. Begge
dele med henblik på fremme af studiemiljø og fastholdelse.
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c) Andre
Ingen meddelelser.

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt, hvor studienævnet tog stilling til 14 sager.

5. Sager til behandling: Eksamen
Ingen sager til behandling.

6. Sager til behandling: Undervisning
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling: Studieordninger
1. Studienævnet behandlede det fremsendte ændringsforslag i Human
Rights and Culture. Forslag om ændring i eksamenssprog for
studerende fra andre studier end Negot. blev afvist. Øvrige
ændringsforslag blev godkendt.
8. Sager til behandling: Kvalitetspolitikken
1. Studienævnet drøftede relevante emner for det kommende
aftagerpanelmøde, og besluttede sig for ”Arbejdsmiljø i en Covid-19-tid”.
Covid-19 har medført forandringer i forhold til f.eks. online undervisning
og mødeafvikling, så hvilke positive erfaringer kan der med fordel
arbejdes videre med studie- og erhvervsmæssigt. Studienævnets
medlemmer besluttede ligeledes, at det kommende møde skal
indeholde en opfølgning af det forrige møde, der omhandlede Negot.samarbejder med erhvervslivet. Endeligt program vil blive udsendt til
aftagerpanelets medlemmer i løbet af januar 2021.
2. Studienævnet behandlede nøgletallet for VIP/DVIP for E 2019/F 2020.
Der er fine grønne nøgletal for forskningsdækningen på både BA og KA
negot.-uddannelserne. Således ses en VIP/DVIP-ratio på 80 % på BA
negot.-uddannelsen med engelsk, mens den er på 83 % på BA negot.uddannelsen med tysk. På KA negot.-uddannelsen er den helt oppe på
100 %.
3. Nøgletallet for frafald på både BA og KA negot.-uddannelserne er
stigende. Dette på trods af indførslen af How to uni og Klar til kandidat.
På BA negot.-uddannelsen er frafaldsprocenten på 18,1 %, mens den
på KA negot.-uddannelsen er på 11,3 %. Studienævnet diskuterede,
hvorvidt stigningen i frafaldsprocenten kan tilskrives COVID-19situationen. Nedlukningen af SDU, omlæggelse af fysisk undervisning
til online, fraværet af sociale arrangementer, der skaber gode
forbindelser mellem de studerende og er med til at fastholde dem til
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studiet, kan føre til at frafaldstruede i højere grad er faldet fra. Covid-19situationen kan have ført til ensomhed og social isolation blandt de
studerende, hvilket kan forklare stigningen i frafaldsprocenten. Det kan
dog også skyldes, at de frafaldne skifter studieretning. Formanden vil
undersøge dette nærmere ved Fakultetet.
4. Nøgletallet for studietid på BA negot.-uddannelsen er på 2,2 måneder,
hvilket er en smule stigende i forhold til 2019-tallet, hvor den lå på 1
måned. Sammenholdes dette med eksamensstatistikken, kan en
forklaring være, at en del ikke tager eksamen til ordinær eksamen, men
derimod til reeksamen. Dette kan skyldes den usikkerhed og nervøsitet,
som Covid-19 situationen kan have ført med sig.
På KA-negot.-uddannelsen er de studerende rigtig gode til at komme
igennem studiet på normeret tid. Her ligger nøgletallet på 0,9.
Formanden bemærkede, at overgangsfrekvensen fra BA til KA negot.uddannelsen er steget fra 78 til 85, hvilket er rigtig flot.
5. Formanden orienterede nævnet om de nyeste ledighedstal, gældende
for 4.-7. kvartal. Det ligger nu på 14,2 %, hvilket er en lille stigning i
forhold til sidst, men stadig fint. Studienævnets medlemmer havde ingen
yderligere kommentarer til ledighedstallet.
6. Studienævnet behandlede adgangskravene for BA negot.uddannelsen. Ved 2020-optaget har 308 ansøgt om optagelse på BA
negot.-uddannelsen, der har et kapacitetstal på 110. 119 af disse har
haft Negot.- som førsteprioritet. 100 ansøgere er siden blevet optaget
på BA negot. med engelsk, mens 13 ansøgere er blevet optaget på BA
negot. med tysk. Da der ses et lille fald i antallet af tilmeldte studerende
til forårets fag, besluttede studienævnet ikke at sætte højere krav på
adgangskravene, men at bibeholde dem, som de er nu. Studienævnet
drøftede hvorvidt, det høje ansøgningstal kan skyldes Covid-19
situationen og hvorvidt det stigende frafaldstal måske skal findes blandt
de studerende, der har valgt at læse på en videregående uddannelse
netop fordi de ikke har kunnet komme ud at rejse. De har måske ikke
været nok dedikerede til deres uddannelse. Også af den grund
besluttede studienævnet sig for ikke at ændre på adgangskravene.
7. Studienævnet drøftede adgangskravene for KA negot.-uddannelsen.
Formanden orienterede nævnet om, at flere ansøgere til Negot.uddannelsen ved vinteroptaget er strandet ved at de mangler blot 5
ECTS i supplering i f.eks. økonomifag. Det er ærgerligt at afvise
ansøgere, der virkelig vil Negot.-uddannelsen på den baggrund.
Formanden foreslog derfor at genindføre supplering. Studienævnets
medlemmer vurderede efter en kort drøftelse at genindføre supplering
på 5 ECTS (som skal ske i løbet af bacheloren), hvilket givetvis vil
medføre et højere vinteroptag, men næppe vil have en effekt til
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sommeroptaget, hvor retskravsbachelorerne fylder pladserne op.
Ændringerne skal varsles og vil først få effekt om 2 år.

9. Andre sager til behandling
1. Formanden orienterede nævnet om eftersyn af Fakultetets økonomi
med særligt fokus på øget samarbejde mellem uddannelserne. I
forlængelse heraf skal studienævnet komme med forslag til
økonomisering på Negot. og i samarbejde med andre uddannelser.
Formanden oplyste indledningsvist, at Negot. allerede har
implementeret projektorienterede forløb på 20 ECTS på KA negot.uddannelsen og på BA negot.-uddannelsen, hvor det er muligt som 10
eller 15 ECTS forløb (det forudsætter dog, at der er ansøgt om
godkendelse heraf ved studienævnet). Negot. har derudover
sammenlæsning på tysk. Senest har studienævnet skåret i antallet af
undervisningsuger på SAMF-fag, så de flugter HUM-fag.
Projektorienterede forløb, sammenlæsning og nedskæring i
undervisningsuger er alle besparende, og formanden bad derfor
studienævnet om at kigge på andre forslag til økonomisering.
Studienævnet havde en ivrig drøftelse og besluttede sig for følgende:
BA negot.-uddannelsen:
-

-

Mulighed for sammenlægning af hold på Negot.-uddannelsen.
Studienævnet ønsker ikke sammenlægning i sprogfag, men i stedet
kan man undersøge muligheden for holdsammenlægning i Moderne
britiske kulturstudier. I F21 forsøges at køre Moderne Britiske
studier på et hold. Hvis det går godt, kan man overveje at gøre det
samme i faget Moderne britiske kulturstudier. Hvis flere hold i faget
Amerikanske studier kan disse også overvejes at blive lagt
sammen.
Mulighed for nedskæring af undervisningstimer i Amerikanske
studier fra 4 til 3
Mulighed for at lægge Interkulturel kommunikation (tysk) og
Videregående interkulturel kommunikation (tysk) sammen til et fag
på 10 ECTS. Det afhænger dog af om IVK vil være med til dette, da
faget Interkulturel kommunikation (tysk) er samlæst med Negot. og
IVK. Alternativt at lave Videregående interkulturel kommunikation
(tysk) til studiegruppeundervisning på samme måde som det er set
med fag på KA negot.-uddannelsen (Sønderborg).

KA negot.-uddannelsen: Studienævnet ønsker ikke at begrænse
antallet af profiler på nuværende tidspunkt. International Relationsprofilen har dette år helt atypisk i forhold til tidligere optag kun ganske
få studerende. Derudover er effekten af dimensioneringen endnu ikke
slået igennem. Derimod kan følgende overvejes:
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-

-

Human Ressource Management-faget kan sendes i udbud ved ISK.
Som drøftet på forrige studienævnsmøde er der en udfordring i
forhold til at finde ny underviser. At sende faget i udbud kan åbne
op for sammenlæsning eller udvikling af et helt nyt fag. Samtidig vil
det give ledige ressourcer på ISK mulighed for at komme i spil. Det
kan således være en hjælp til at optimere ISKs ressourceudnyttelse.
Mulighed for etablering af studiegrupper i fag, der har et lille antal
tilmeldte. Det vil øge fleksibiliteten
Mulighed for sammenlæsning i fagene Human Rights and Culture
og i The Danish Welfare Society in an international perspektive.

2. Formanden oplyste, at der endnu ikke er fundet en løsning i forhold til
at valget bortfaldt for Negot. ved SDU Valg 2020. Der er således ikke
valgt studerende ind i valggruppe III. Nadine Helene Bachmann kunne
supplerende oplyse, at hun er i tæt dialog med SDU valgsekretariat
omkring den videre proces, og at hun vil holde studienævnet opdateret
herpå.
10. Eventuelt
1. Stillingsopslag på ny faglig vejleder er endnu ikke opslået. Der afventes
melding om bevilling fra Fakultetet.
2. Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen oplyste, at de faglige vejledere
er i fuld gang med at planlægge Mød en tidligere Negot. til foråret 2021.
Arrangementet vil være online og planlægges at indeholde dels oplæg
fra SDU RIO omkring karriere, dels præsentationer fra 6 inviterede med
efterfølgende workshops. Formanden kommenterede, at det er rigtig
godt, at de faglige vejledere fastholder Mød en tidligere Negot, som en
faglig og social begivenhed for de studerende. Formanden kunne i den
forbindelse oplyse, at også Åbent Hus for BA og KA bliver online i foråret
2021.
3. Formanden takkede afslutningsvist studenterrepræsentanterne for
deres arbejde i studienævnet.

Mødet sluttede kl. 14: 10

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær

Side 5

