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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Steven Breunig, Klaus Geyer, Christian
Heyde-Petersen, Nadine Helene Bachmann, Julie Holm og Mathilde Lauridsen.
Andre: Faglig vejleder Nanna Tietgen Vedel Eriksen, faglig vejleder Stephanie
Manlosa Brøndum Pedersen, studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi
Bruusgaard Madsen, studiesekretær Signe Østergaard Christensen og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating, Lisbeth Dahl Kristensen og Caroline Busk Gaba.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 23. januar 2020 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 23. januar 2020 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Det Humanistiske Fakultet har besluttet at tiltaget for at forbedre
muligheden for at give generel feedback på udvalgte kurser skal
videreføres for fag udbudt i efteråret 2020. Studienævnsformanden
orienterede generelt om tiltaget, og anmodede om at information herom
sendes ud til de fagansvarlige på Negot.-uddannelsen. Hermed får de
undervisere, der har lyst til at lave ekstra feedback tiltag, mulighed for
at gøre det.
2. Formanden orienterede herefter om tiltag vedrørende
studiegruppeunderstøttelse og tiltag for at fremme akademisk
skriftlighed, der fortsættes i E2020-F2021. Formanden opridsede
rammerne for tiltaget, og refererede til, hvorledes Negot.-studiet tidligere
har haft budt ind, men at det desværre viste sig ikke at være en mulighed
for studiet alligevel. Formanden spurgte nævnets medlemmer om
studiet på trods heraf skal genansøge, hvilket dog blev afvist af samtlige
nævnsmedlemmer.
3. Der er kommet nye bekendtgørelser for uddannelsesområdet, og
formanden
fremhævede
i
den
forbindelse,
at
bacheloradgangsbekendtgørelsen
og
kandidatadgangsbekendtgørelsen nu er samlet i en bekendtgørelse om adgang til universitetet.
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Derudover har universitetet fået hjemmel til at behandle ansøgninger
om afmelding af fag, når der er brugte forsøg. Studienævnet kan
således fremover dispensere fra bindingen af f.eks. valgfag, hvis der
foreligger usædvanlige forhold. Formanden ønskede dog at pointere, at
kriterierne for dispensation er meget stramme og restriktive. Spørgsmål
om studietidsforlængelse, studieegnethed og den studerendes ønske til
faglig sammensætning må ikke indgå i vurderingen af om der foreligger
usædvanlige forhold. Det usædvanlige forhold skal desuden være
direkte knyttet til faget, ligesom forholdet over længere tid skal forhindre
den studerende i at gennemføre faget.
4. Formanden meddelte nævnet, at der nu er offentliggjort et kodeks om
lige adgang og muligheder for studerende på SDU. Dette er bl.a
afstedkommet af SDU’s arbejde med FN’s verdensmål. Kodekset skal
sikre, at man som studerende behandles lige, uanset om man har et
særligt behov. Det er Vejledningscentret, SPS-enheden i Studieservice,
der kan hjælpe i den forbindelse.
5. Formanden oplyste nævnet om, at et af punkterne i det nye årshjul
omhandler evaluering af interessenter. Formanden ønskede hertil at
bemærke, at studienævnet løbende tager sig af diverse relevante
tilbagemeldinger fra uddannelsens interessenter.
6. Formanden orienterede nævnsmedlemmerne om, at Det
Humanistiske Fakultetets årlige dimission kommer til at finde sted den
1. juli 2020. Formanden ønskede i den forbindelse at vide, hvorvidt
Negot. skal holde et særarrangement for studiets dimittender i
umiddelbar tilknytning til Fakultetets arrangement. Et enigt studienævn
fandt, at det er en god idé at lægge sig op ad Fakultetets arrangement,
og besluttede sig herfor. Negot.’s dimission skal have en varighed af ca.
1 ½ time. De faglige vejledere vil stå for at lave et tilmeldingslink, ligesom
formanden vil lægge information ud på specialesiden også.
b) De studerende
1. Nadine Helene Bachmann (NHB) orienterede nævnet om, at hun
har været i kontakt med BetonTV, som gerne vil hjælpe med at lave
små videoklip af Negot.-studerende, der fortæller om Negot.-studiet,
til SDU’s hjemmeside. NHB vil nu gå videre med at finde de
studerende, der skal medvirke i klippene.
2. NHB fortalte endvidere, at hun har mulighed for i foråret 2020 at
besøge det danske gymnasium i Flensborg, det tyske gymnasium i
Åbenrå samt det danske gymnasium i Schleswig i forhold til at
markedsføre Negot.-uddannelsen. NHB ville vide, om studienævnet
ønsker dette.
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Formanden kommenterede, at det er et fint initiativ, og at
studienævnets annuum kan dække udgifter til togbillet og forplejning
i forbindelse hermed. Der skal blot indsendes kvitteringer.
3. NHB fortalte, at hun er blevet kontaktet af en studerende, der tager
suppleringsfag på KA negot.-uddannelsen. Hun ønskede at vide,
hvorfor et fag som Accounting udgør et suppleringsfag. Formanden
svarede hertil, at suppleringsfag skal være tilgængelig for alle, og
da engelsksprogede studerende også skal kunne supplere, vil
suppleringsfagene være på engelsk. Formanden bemærkede, at
det fra februar 2020 ikke længere er muligt at supplere. Det er derfor
vigtigt, at studerende tager eventuelle suppleringsfag sideløbende
med deres bacheloruddannelse.
4. Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen (SMBP) fortalte om det
netop overståede Åbent hus-arrangement, som blev en succes: 87
personer kom forbi Negot.-standen og 80 personer hørte Negot.oplægget, hvor 3 Negot.-studerende fortalte om deres praktikforløb.
Ifølge SMBP virkede det til, at de besøgende i overvejende grad er
fast besluttede på at læse videre på Negot.-uddannelsen. Til
gengæld syntes SMBP at kunne spore en tvivl omkring hvilken
linje/profil, de besøgende vil søge ind på. Det er dog SMBPs klare
opfattelse, at man med oplægget har fået ram på den tvivl, der kan
være i forhold til valg af Negot. profil/linje.
SMBP fortalte desuden, at hun og de andre deltagere på standen
blev kaldt ind til et lille møde af arrangørerne i tidsrummet 12-12:15.
SMBP fandt det ikke hensigtsmæssigt set i forhold til åbningen af
standen. Formanden kommenterede, at hun vil give en
tilbagemelding herpå til arrangørerne.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt, hvor studienævnet tog stilling til 19 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnet godkendte det indkomne forslag om at erstatte faget
Erhvervskommunikation på BA negot.-uddannelsen med et nyt fag:
Organisationskommunikation: Strategier og storytelling. Studienævnet
vedtog desuden overgangsbestemmelser.
2. Studienævnet behandlede det indkomne forslag til ændring i
samdriftsfaget, Tysk: Skriftlig kommunikation 2. Formanden
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kommenterede, at der er tale om mindre ændringer i forhold til hvordan
porteføljeopgaverne er sammensat. Studienævnet vedtog ændringerne.
3. Studienævnsformanden orienterede om Fakultetets tilbagemelding på
høringssvar vedrørende Vademecum. Der er blevet revideret i teksten
om undervisningsdeltagelse, og man har således i den nye tekst
udeladt, hvem der står for registrering af undervisningsdeltagelse.
Desuden fremgår det af tilbagemeldingen, at kompetencemål 1-14
fastholdes og ikke længere kan justeres på den enkelte uddannelse.
Fakultetet ønsker at høre studienævnet på 3 punkter:
Studiestartsprøven på både BA og KA samt definition af hvordan billeder
medtælles i typeenheder. På baggrund af en kort drøftelse besluttede
studienævnet sig for følgende:
-

-

Studistartsprøven på BA negot.-uddannelsen bibeholdes. Dvs.
studiestartsprøven består af to delprøver: E-læringsforløbet How to
uni samt fremmødeaktivitet i faget Introduktion til erhvervsøkonomi
med entrepreneurship.
Studiestartsprøven på KA negot.-uddannelsen skal alene bestå af
e-læringsforløbet How to uni-kandidat.
Billeder medtælles som én typeenhed pr. billede.

7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnet gennemgik undervisningsevalueringerne for efterårets
fag 2019. Formanden kommenterede indledningsvist, at studienævnet
ikke har modtaget evalueringer på de kandidatfag, som SAMF
administrerer. Heidi Bruusgaard Madsen oplyste hertil, at hun vil
undersøge nærmere, hvad årsagen hertil er.
Formanden fandt, at det kan være svært at navigere i evalueringerne,
idet der i alle fag er en form for utilfredshed over noget, som andre
glæder sig over. Således har en studerende evalueret undervisers brug
af power point i Forbrugeradfærd som værende fantastisk, mens en
anden studerende har oplyst, at underviser læser for meget op af power
points. Det er modsatrettede evalueringer. Formanden noterede sig, at
der er en del lave svarprocenter, og at nogle fag har en svarprocent på
kun omkring 30 %. Formanden har været særligt interesseret i at læse
evalueringerne af International Økonomi 1. Dette fordi der har været
nogle studerende, der efter afslutning af faget, har påpeget en
utilfredshed med underviser i forbindelse med feedback. Evalueringerne
af International Økonomi 1 er dog overvejende positive, nogle har
direkte skrevet, at underviser er god og at øvelserne er gode. Der
efterlyses flere øvelsestimer pr. uge, men formanden bemærkede hertil,
at studienævnet for nyligt har besluttet at reducere i timeantallet. Der
skal således ikke lægges flere timer ind, men det er vigtigt at bevare
øvelsestimerne.
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Studienævnet tog de øvrige evalueringer til efterretning uden yderligere
kommentarer.
8.

Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.

9.

Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.

10.

Eventuelt
1. Formanden oplyste, at hun nu har fået undersøgt ved Fakultetet, hvorvidt
BA negot.’s studiestart kan rykkes tidligere frem. Svaret er, at det kan den
ikke pga. lokalemangel.
2. Formanden orienterede nævnet om, at der er en opmærksomhed fra
Fakultetet i forhold til, at specialestuderende får den vejledning, de har krav
på.
3. Der er Åbent Hus den 22. februar 2020, hvor Negot. har to oplæg.

Mødet sluttede kl. 13: 15
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Studienævnssekretær
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