Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 19. november 2020
Via Skype, 12:00-15:00
Deltagende:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer
(deltog fra kl. 12:15 under behandling af punkt 3.a.1), Steven Breunig (deltog fra kl.
12:35 under behandlingen af punkt 4), Nadine Helene Bachmann, Julie Holm,
Mathilde Lauridsen, Caroline Busk Gaba og Lisbeth Dahl Kristensen
Andre: Studiesekretær Anne Traun Ulriksen, studiesekretær Heidi Bruusgaard
Madsen, faglig vejleder Thi Tuyet Nhi Nguyen (deltog fra kl. 14 under punkt 6) og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating.

1. december 2020
Journalnr.
Initialer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 22. oktober 2020 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 22. oktober 2020 blev godkendt på
mødet.
3. Meddelelser
a) 1.Studienævnsformanden orienterede om uddannelsesregnskabet for 2019:
Negot.-uddannelsen er et af 6 studier, som positivt bidrager til Fakultetets
økonomi i 2019. Der ses et resultat på ca. 329.000 DKK i overskud ved en
realiseret STÅ på 215 og en fastlærerdækning på 65 %. Formanden
mangler dog stadig svar på spørgsmålet om hvordan indtægten mellem
HUM og SAMF-drevne Negot.-fag bliver fordelt.
2. Formanden orienterede videre om genstart af proces vedrørende reform
af censorkorpsenes struktur: Dekaner fra 5 humanistiske fakulteter har
genoptaget arbejdet med at reformere censorkorpsenes struktur med
henblik på kvalitetssikring og øget effektivisering. Der er en målsætning om
at reformarbejdet er færdigt i efteråret 2021 med virkning fra 1. april 2022.
3. Nye datoer for møder i studienævnet forårssemesteret 2021 er fastlagt til
21. januar, 25. februar, 25. marts, 22. april, 20. maj og 24. juni 2020.
4. Faglig vejleder Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen har opsagt sin
stilling pr. 1. februar 2021, idet hun skal i praktik. Nyt stillingsopslag på faglig
vejleder opslås, så snart Fakultetet har udmeldt bevillingen for 2021.
5. Formanden oplyste nævnet om, at de forskellige tiltag på SDU iværksat i
forbindelse med COVID-19 situationen er blevet forlænget frem til 2. januar
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2021. Der er i den forbindelse truffet beslutning om at skriftlige stedprøver
V2020/2021 afholdes fysisk samt at mundtlige eksamener afvikles online,
på nær dog et par enkelte fag. Det gælder også på SAMF, at skriftlige
stedprøver afvikles fysisk. Formanden gav en kort status på planlægningen
af forårets SAMF-fag.
6. Formanden orienterede om den forestående proces omkring samarbejde
mellem de humanistiske uddannelser med henblik på at sikre Fakultetets
samlede økonomi. Mindre ændringer kan sættes i værk i 2021 med
kommende studieordningsændringer, mens større ændringer først vil få
effekt fra 2022. Det afventes at processen igangsættes.
b) De studerende
1. Nadine Helene Bachmann (NHB) oplyste, at der ved en fejl ikke er blevet
opstillet kandidater til Negot.’s valggruppe III: Studerende ved SDU Valg
2020, hvorfor valget bortfalder. NHB har været i kontakt med
valgsekretariatet, som oplyser, at der muligvis vil komme et suppleringsvalg,
da mange studerende ikke har meldt ordentlig ind. Hvis ikke, skal der ske
en rektoral udpegning.
2. NHB fortalte at hun sammen med Julie Holm er ved at udarbejde et
spørgeskema, der nærmere skal undersøge Negot-studerendes valg af
studiet. Undersøgelsen sker som led i studienævnets beslutning den 22.
oktober 2020 om at bruge af studienævnets annuum til iværksættelse af
tiltag til studiemiljøfremme.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt, hvor studienævnet tog stilling til 13 sager.
5. Sager til behandling eksamen
1. Studienævnet godkendte eksamensplaner for hhv. BA og KA negot.uddannelsen.
2. Formanden orienterede om ændringer i eksamensbestemmelser for
mundtlige prøver V2020/2021, som medfører at mundtlige prøver i
udgangspunktet afholdes online pga. COVID-19. Studienævnet har dog
fået godkendt at følgende eksamener afholdes fysisk på campus:
Mundtlig kommunikation (Engelsk): Reeksamen, Kulturhistorie 1 (tysk),
Videregående interkulturel kommunikation (tysk), Forhandlings teori og
-træning (spansk), Project presentation (Spansk) Language
Management (tysk). Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer
hertil.
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6. Sager til behandling studieordningen
1. Formanden oplyste, at det nu er tid til at påbegynde en evt. revision af
studieordningen.
a. Der er indkaldt til ændringer til studieordningerne med ikrafttrædelse
1. september 2021. Formanden bad nævnet om at tage stilling til
indkaldelsens to fokuspunkter, studieintensitet og akademisk
skriftlighed.
Ad studieintensitet: Formanden oplyste, at Negot. endnu ikke har
modtaget besked fra Fakultetet om at være en af de berørte
uddannelser med en studieintensitet på under 35 timer. Det må dog
formodes at være tilfældet, eftersom studiet har en studieintensitet
på omkring de 32 timer på både BA og KA negot.-uddannelsen.
Formanden fortalte, at der i maj 2020 er blevet fremsendt en mail til
Fakultetet med en oversigt over de tiltag, der arbejdes med på
studiet for at øge studieintensiteten. Formanden ville derfor vide, om
studienævnet ønskede at arbejde videre med emnet eller afvente
nærmere instruks fra Fakultetet. Studienævnet besluttede efter en
kort drøftelse at afvente Fakultetet.
Ad akademisk skriftlighed: Formanden redegjorde kort for
studienævnets tidligere ønske om at medvirke i et pilotprojekt
omkring akademisk skriftlighed, hvilket dog var blevet afvist.
Formanden bad derfor nævnets medlemmer om at tage stilling til
om og i givet fald, hvordan Negot. nu kan understøtte indsatsen for
akademisk skriftlighed.
Flere af studienævnets medlemmer fremhævede, at der allerede er
indbygget skriftlighed i Negot.-uddannelsens sprogfag, men at det
kan være oplagt at undersøge, om akademisk skriftlighed kan
indarbejdes i et fag som Videnskabsteori. Ligeledes faget
Introduktion til erhvervsøkonomi med entrepreneurship, hvor
akademisk skriftlighed vil kunne kobles på en af fagets
porteføljeopgaver. SDU Bibliotek har kurser i emnet, og
studienævnet besluttede sig for også at undersøge muligheden for
sammen med SDU Biblioteket at lave en ”Akademisk Skriftligheds
Workshop” for første semesters studerende. Det vil fremme
studieintensiteten ligesom fagligheden vil øges allerede fra
studiestart.
b. Studienævnet
godkendte
præcisering
af
reeksamen
i
Porteføljerapport 1 med mundtlig præsentation i faget Introduktion
til erhvervsøkonomi. Reeksamen består alene i aflevering af
portfolio.
c.

Studienævnet godkendte ændringer i fagene Consumption Studies
og Leadership and Organizational Communication.
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d. Studienævnet godkendte præcisering i fagbeskrivelsen for Master’s
Thesis: Forsvaret er på maksimum 1 time (eller 1 ½ time ved flere
studerende) inklusive votering. Fagbeskrivelsen for Master’s
Thesis, KA negot.-uddannelsen (Kinesisk) skal tilrettes på samme
måde. Summary ændres til et abstract på højst 1 normalside og skal
ikke bedømmes særskilt.
Endvidere besluttede studienævnet, at Specialet og også
Projektorienterede forløb skrives på engelsk eller andet negot.
sprog efter aftale med vejleder.
e. Formanden oplyste, at faget HRM, Organisational Development and
Communications mangeårige underviser er gået på pension, hvilket
giver en udfordring i forhold til at finde ny underviser. Det åbner op
for en drøftelse af om faget skal bevares som det er, eller om der
skal foretages ændringer i faget, hvilket måske vil medføre, at
HUM/SAMF- balancen på KA negot.-uddannelsen forrykkes.
Studienævnets medlemmer udtrykte enighed i, at faget fortsat bør
have en humanistisk forankring, men at det med fordel kan sendes
i ”udbudsrunde” hos faggrupperne med henblik på at få et fagligt
indspil.
f.

Studienævnet drøftede forslag om at rykke rundt på Statistik og
Kultursociologi i forløbsmodellen, for dels at lette 2. semester, hvor
25 ECTS består af førsteårsprøvefag, der skal bestås. Dels at skabe
en mere direkte progression til faget Markedsanalyse, der ligger på
4. semester.
Studienævnets medlemmer besluttede sig dog for at lade forslaget
ligge, da flere af medlemmerne påpegede, at en ændring i fagenes
rækkefølge vil afstedkomme et for ”tungt” 3. semester. Der er mere
balance i fagene, som de er placeret nu.
NHB foreslog at genindføre hjemmeopgaven i Statistik som
delprøve for at hjælpe de studerende. Formanden svarede hertil, at
det af eksamensstatistikken for S20 fremgår, at de studerende har
klaret sig godt, selv om eksamen nu udelukkende består af en
skriftlig stedprøve. Der ses derfor ingen grund til at ændre herved,
og studienævnet vil fortsat monitorere faget.

g. Steven Breunig og formanden oplyste, at de ved nærmere
undersøgelse er kommet frem til at ”metode” som selvstændigt fag
ikke kan indarbejdes på BA negot.-uddannelsen. Til gengæld kan
man opfordre underviserne til i højere grad at inkorporere metode i
deres fag. Steven Breunig fortalte, at Project Based Learning er en
interessant
læringsmetode,
hvor
studerende
sætter
spørgsmålstegn til et problem i den virkelige verden. Via
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gruppearbejde i en afgrænset periode arbejdes der så hen mod
hvilke(n) teori(er), der er anvendelig(e) til at løse det specifikke
problem. Læringsmetoden er meget studenterengagerende og
aktiverende samtidig med at den kritiske refleksion øges.
Arbejdsgruppen vil sende et skriv ud til underviserne, som frivilligt
opfordres til at indarbejde metode i deres fag.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Formanden orienterede om den godkendte handlingsplan for Negot.uddannelserne. Handlingsplanen, som danner grundlag for den
kommende uddannelsesberetning, vil blive indarbejdet i det nye årshjul.
2. Studienævnet havde ingen bemærkninger til Censorrapporter for censur
rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i perioderne for 09190220 og 0320-0820.
3. Studienævnet havde ingen bemærkninger til Eksaminatorrapporter
vedr. censur rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i
perioderne for 0919-0220 og 0320-0820.
4. Studienævnet havde ingen bemærkninger til Censor- og
eksaminatorrapporter vedr. sommereksamen 2020 på SDU, modtaget
fra Censorsekretariatet for erhvervskommunikation og -sprog.
5. Formanden orienterede om plagiatsager for eksamensterminen
V2019/2020 og sommer 2020 ved Negot.-studier. I eksamensterminen
V2019/2020 har der været 9 indberetninger på Skriftlig sprogfærdighed
3 (Engelsk), af hvilke en enkelt har fået en rektoral advarsel, mens
resten er frafaldet. I S20 har der været 5 regulære sager: En bortvisning
pga. plagiering i Speciale, de øvrige 4 sager er rektorale advarsler
fordelt over forskellige fag.
6. Studienævnet besluttede at fastsætte datoen for kommende møde i
Negot.’s aftagerpanel til 4. marts 2021. Der skal sendes en
orienteringsmail ud til aftagerpanelets medlemmer. Nævnets
medlemmer havde forskellige interessante emner oppe at vende, men
besluttede sig for først at fastlægge et emne til studienævnsmødet i
december. Formanden opfordrede nævnets medlemmer til at overveje
emner for det kommende aftagerpanelmøde.
7. Studienævnet gennemgik eksamensevaluering S20. Formanden lagde
ud med at bemærke at faget Statistik, hvor flere studerende har haft
klaget over undervisningsforløbet, viser en flot beståelsesprocent på
over 80 procent, næsten alle studerende har bestået i første forsøg
undtagen de studerende, der har valgt at udeblive eksamen. I top 3 over
laveste beståelsesandele ligger fag fra KA negot.-uddannelsen med
kinesisk i Sønderborg. Det er værd at bemærke, at data baserer sig på
et lavt antal studerende, der kommer fra forskellige studier. For KA
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negot.-uddannelsen i Odense, ligger Interpersonnal Communication,
Speciale og Media Analysis i toppen af fag med laveste
beståelsesandel. Dette skyldes overordnet en høj udeblivelsesandel
ved første eksamensforsøg. Det er trælst, men kan være en løsning for
nogle studerende. Studienævnet fandt ikke noget alarmerende ved
disse tal, idet dumpeprocenterne er små.
8. Punktet udsat til studienævnsmøde 10. december 2020.
9. Punktet udsat til studienævnsmøde 10. december 2020.
10. Punktet udsat til studienævnsmøde 10. december 2020.
11. Punktet udsat til studienævnsmøde 10. december 2020.
8. Andre sager til behandling
1. Studienævnssekretæren orienterede nævnet om udmøntningsnotat om
hyrdebrev om handicap. Efterfølgende drøftede studienævnets medlemmer
om notatet giver anledning til at ændre ved studienævnets praksis i
vurdering af ansøgninger om særlige prøvevilkår for studerende med
dokumenteret funktionsnedsættelse, herunder om der per se skal gives
ekstra tid til længerevarende opgaver til studerende med dokumenteret
dysleksi. Et enigt studienævn vurderede at fortsætte med praksis.
9. Andre sager til behandling
Intet til punktet.
10. Sager til behandling undervisning
Intet til punktet.
11. Eventuelt
Formanden anmodede faglig vejleder Thi Tuyet Nhi Nguyen om at overveje
at stille op som studenterrepræsentant i studienævnet, da der mangler
kandidater. Ved interesse kan der sendes en mail til studienævnets
næstformand, NHB, der vil tage sig af det videre forløb.

Mødet sluttede kl. 15:10

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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