Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 26. marts 2020
Via Skype, 12:00-15:00
Deltagende:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
Steven Breunig, Nadine Helene Bachmann, Julie Holm, Lisbeth Dahl Kristensen,
Caroline Busk Gaba og Mathilde Lauridsen.
Andre: Studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 20. februar 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 20. februar 2020 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
Studienævnsformanden bød indledningsvist medlemmerne velkommen til
studienævnsmødet, som foregik digitalt via Skype pga. den midlertidige
fysiske nedlukning af SDU. Dette ledte formanden videre til første
meddelelse.
a) 1. På grund af risiko for smittespredning af Coronavirus er SDU fysisk
lukket ned frem til og med den 13. april 2020. Formanden, der er i tæt
dialog med Det Humanistiske Fakultet, orienterede nævnet generelt om
hvad denne fysiske nedlukning har af betydning for afvikling af
indeværende semesters fag:
Undervisning aflyses ikke, men omlægges til virtuel undervisning frem
til og med den 13. april 2020. Det er vigtigt, at den virtuelle undervisning
foregår asynkront og optages, så de studerende har mulighed for at tilgå
den på et hvilket som helst tidspunkt.
Tilstedeværelsespligt ophæves, hvilket betyder at registreringen heraf
suspenderes. For faget Tysk: Skriftlig kommunikation 2 bliver løsningen
den, at de studerende skal forholde sig som anført i fagbeskrivelsen, når
man som studerende ikke er i stand til at deltage i undervisningen,
nemlig at afløse forbundne aktiviteter som anført i fagbeskrivelsen.
Der er taget stilling til hvorledes mundtlige eksamener, der finder sted
frem til den 30. april 2020, skal afvikles. Der er således truffet beslutning
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om eksamen i Human Rights Now. Endvidere er der truffet en beslutning
om ændring af eksamen i Tysk: Samfund og historie 2, selv om denne
først er planlagt i juni måned.
Test-baseret optag 2020 vil alene bestå af UNItest, som afvikles online
og hjemmefra med fjernovervågning. Den fagspecifikke test afholdes
ikke i år. Formanden bemærkede, at det bliver spændende at se, hvilke
kandidater, der kommer ind på Negot.-uddannelsen i år og om det vil få
en betydning for Kvote 2-optaget, når optaget ikke også baserer sig på
en fagspecifik test.
Negot.-studerende, der er i udlandet på enten studieophold eller i
praktikforløb, skal følge Udenrigsministeriets anbefalinger samt
anbefalinger fra værtsstedet.
Studienævnets kompetence opretholdes og studienævnet vil fortsat
tage konkret og individuel stilling til studentersager. Formanden
fremhævede, at studerende har mulighed for at søge om dispensation
til udsættelse af afleveringsfristen i Speciale, BA-projekter, eller andre
større opgaver, hvis de pga. Coronavirus er forhindret i at indsamle
empiri eller ikke kan få fat i nødvendig litteratur, fordi biblioteket er
lukket. Der kræves dog dokumentation i form af udtalelse fra
samarbejdspartnere og/eller udtalelse fra vejleder. Studerende har
ligeledes mulighed for at søge om dispensation til udsættelse af en
større afleveringsopgave, hvis de pga. Coronavirus ikke kan få passet
deres børn. Også i dette tilfælde kræves dokumentation.
Formanden spurgte studenterrepræsentanterne om hvordan den
virtuelle undervisning opleves.
Mathilde Lauridsen svarede hertil, at der
opstartsproblemer, men at det ellers kører fint.

har

været

lidt

Julie Holm bemærkede, at nogle undervisere kører live møder på Zoom,
som ikke kan tilgås efterfølgende.
Formanden bemærkede, at der på Det Humanistiske Fakultet er lodret
ordre om at undervisning, der foregår live, skal optages, så den kan
tilgås efterfølgende. Hun vil derfor følge op med Fakultetet omkring
hvilke metoder, der er valgt ved de forskellige fag, og undersøge ved
studiesekretæren, hvor der kan være udfordringer.
2. Formanden orienterede om, at det årlige Åbent Hus-arrangement for
bacheloruddannelser på SDU har fundet sted. Det var et positivt
arrangement, hvor formanden og Negot.’s to faglige vejledere deltog.
Der var stor interesse for BA negot.-uddannelsen med tysk, og det vil
vise sig om, dette er udtryk for, at der vil komme flere ansøgninger til
uddannelsens tysk-retning.
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3. Formanden orienterede nævnet om, at der for nyligt er blevet ansat
en tysk-mentor på Negot. tysk. Det var planen, at hun skulle have været
ude til undervisningen i bestemte fag for at præsentere sig for de
studerende. Pga. Coronasituationen er dette dog foreløbigt udskudt, og
i stedet er mentoren via Black Board ved at orientere sig omkring de
studerendes behov for hjælp til tysk.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 13 sager.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Da eksamensstatistik for terminen E19 ikke foreligger endnu,
gennemgik studienævnet eksamensstatistik for terminen F19.
På top 10-listen over BA negot.-fag med laveste beståelsesandele er
faget Statistik placeret. Eksamensformen i Statistik ved terminen F19
bestod af både en hjemmeopgave og en stedprøve, hvor
beståelsesandelen i sidstnævnte er 66,1%. Det er helt tydeligt at se, at
det er hjemmeopgaven, der hiver den samlede karakter op. Formanden
udtalte, at eftersom eksamensformen i Statistik siden er blevet ændret
til kun at bestå af en stedprøve, bliver det interessant fremover at følge
med i dette fags eksamensstatistik.
Nadine Helene Bachmann (NHB) kommenterede, at Statistik generelt
er et svært fag, og at øvelsesholdene har haft stor betydning for hende
selv og hendes medstuderende. Derudover valgte NHB at tage et ekstra
Excell kursus i statistik, som en studerende fra en ældre årgang, fik
foranstaltet. Det havde virket rigtig godt. De faglige vejledere har lavet
et Facebook-opslag omkring frivillige ekstra statiskøvelser i
indeværende semester, hvilket har stor interesse.
Formanden bemærkede hertil, at hun vil undersøge om studienævnets
annuum kan bruges på en hjælpeforanstaltning, f.eks. mentoring, i
Statistik.
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Der er flere af tysk-fagene, der figurerer på Top 10-listen. Værst ser det
ud med beståelsesandelen i Tysk samfund og historie 2, hvor 40 % af
de studerende er udeblevet fra eksamen, som er en mundtlig prøve. Det
er svært at udlede, hvad motivationen bag denne store procentvise
udeblivelse er: Handler det om at de studerende hellere vil tage en
reeksamen, eller er det udtryk for at faget er for svært. Det giver under
alle omstændigheder god mening, at der nu er ansat en tysk mentor,
som kan hjælpe de studerende.
På top 10-listen over KA negot.-fag ligger Consumption Studies med
den laveste beståelsesandel på kun 46,9%. Faget har dels en stor
dumpeprocent, men også en stor udeblivelsesandel, idet helt op mod
en tredjedel af de studerende er udeblevet fra den ordinære eksamen.
Det er ikke lige til at gætte sig til, hvad årsagen hertil er.
Næst efter Consumption Studies ligger Media Analysis med en
beståelsesandel på 57,1% og en høj udeblivelsesandel ved første
eksamensforsøg. Disse tal kan undre, da eksamen består af en fri
hjemmeopgave.
Christian Heyde-Petersen, der er underviser i faget, påpegede, at nogle
studerende måske overraskes over, at opgaven skal indeholde empiri,
hvilket måske kan afholde nogle fra at aflevere.
På tredjepladsen ligger Globalization Processes. som har en
beståelsesandel på 70,1%. Det er et forholdsvist højt tal, når man tager
i betragtning, at nogle af de studerende forud for eksamen havde givet
udtryk for deres utilfredshed med underviser og meddelt at de som følge
heraf ikke agtede at gå til eksamen. Statistikken viser, at ca. 17% er
udeblevet fra den ordinære eksamen, mens tallet for reeksamen er en
lille smule højere, nemlig 25%. Studienævnets medlemmer forventer
dog ikke at se det samme mønster ved dette års eksamen, da der nu er
koblet en ny underviser til faget.
Formanden fremhævede, at der af eksamensstatistikken ses et højt
gennemsnit i Speciale, hvilket er meget positivt. Eksamensstatistikken
viser også, at mens nogle studerende har valgt at udeblive første
eksamensforsøg, så har de valgt aktivt at deltage i det andet.
Beståelsesprocent sammenlignet med uddannelsen og fakultetet flugter
nogenlunde hinanden. Der er ikke nogen ændring sammenlignet med
tidligere år. Udeblivelsesprocenten er steget en anelse, men det kan
skyldes udsving fra enkelte fag.
Studienævnets medlemmer havde ikke yderligere kommentarer til
eksamensstatistikken.
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2. Formanden orienterede nævnet generelt om formålet med at udarbejde
uddannelsesberetningen og gennemgik herefter udkastet til
Uddannelsesberetningen 2020 Negot., herunder kommentarer til
nøgletal og kvalitetspolitikkens indikatorer. Studienævnet drøftede
udkastet, hvorefter det blev godkendt.
Formanden oplyste afslutningsvist, at der er fastlagt et møde med
Fakultetet den 14. april 2020, hvor uddannelsesberetningen vil blive
gennemgået og hvor der vil blive lavet ny handlingsplan for
uddannelsen.

8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
1. Formanden oplyste, at der er blevet ansat fem tutorer, heriblandt en
koordinerende tutor, til dette års studiestart. Formanden vil snarest indkalde
til et virtuelt møde for at planlægge nærmere.
2. Formanden oplyste, at det snart er tid til afvikling af specialeworkshoppen.
Denne vil med stor sandsynligt blive afholdt virtuelt.

Mødet sluttede kl. 13:10.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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