Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 27. august 2020
Via Skype, 12:00-15:00
Deltagende:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Vincent Keating
(deltog fra kl. 12:30 ved behandling af punkt 7.1), Nadine Helene Bachmann, Julie
Holm, Lisbeth Dahl Kristensen og Caroline Busk Gaba.
Andre: Faglig vejleder Stephanie Manlosa Brøndum Pedersen og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Steven Breunig, Klaus Geyer og Mathilde Lauridsen.

2. september 2020
Journalnr.
Initialer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 25. juni 2020 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 25. juni 2020 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1.Studienævnsformanden orienterede nævnet om hvordan undervisningen
i E 20 som følge af Covid-19 kommer til at forløbe. Formanden gennemgik i
den forbindelse overordnet den plan, der er blevet udarbejdet, i forhold til
Negot.-fag: Her vil undervisningen enten være fysisk fremmøde, fuld digital
eller en kombination af begge, dvs. med fremmøderul. I nogle situationer vil
de studerende blive påkrævet at anvende værnemidler (maske). Information
om hvorledes undervisningen afvikles er lagt ud på de enkelte kurser i
BlackBoard. så de studerende kan orientere sig. Formanden pointerede
over for nævnet, at der kan komme ændringer i planen. Således er
undervisningen i Videnskabsteori netop blevet ændret til fuld digital
undervisning, ligesom man har været nødt til at ændre undervisningsdagen.
2. Formanden orienterede herefter om at de nye BA negot.-studerende er
blevet placeret i hold og i grupper på de enkelte fag i E 20. F.eks. har man i
Introduktion til erhvervsøkonomi inddelt de studerende i 4 hold, som er
gruppeopdelt. Man har forsøgt at køre de samme studiegrupper videre i
faget Skriftlig sprogfærdighed 1. Hold- og gruppeinddelingen er fast, og
formanden pointerede, at det ikke er muligt for de studerende at ændre hold
eller gruppe i efterårets semester pga. Covid-19.
3. Formanden orienterede om studiestartsprøven på KA negot.uddannelsen, Klar til Kandidat. Studiestartsprøvens 1. forsøg skal være
bestået senest 9. september 2020.
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b) De studerende
Caroline Busk Gaba (CBG) oplyste, at uddannelses- og karrieremessen
KarriereTanken har udsat sin messe i Nyborg på ubestemt tid på grund af
Covid-19. Negot.-studerende har mulighed for at bidrage med Testimonials
til hvordan det er at studere et sprogstudie som Negot. CBG vil orientere de
studerende om denne mulighed via de faglige vejledere.
c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt, der blev behandlet fortroligt: Studienævnet tog stilling til 32
sager.
5. Sager til behandling eksamen
Intet til punktet.
6. Sager til behandling studieordningen
Intet til punktet.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. I forbindelse med samarbejdet med aftagerpanelet forholdt
studienævnets medlemmer sig til antallet af studerende, der tager i
projektorienteret forløb ved at gennemgå listen over praktiksteder, som
studiesekretariatet har udarbejdet. Det ser ganske pænt ud.
Flere af studenterrepræsentanterne påpegede, at der har været
problemer med indsendelse af blanketter (studenteraftale og
vejlederaftale) vedrørende projektorienterede forløb. Der ligger flere
blanketter tilgængelige i blanketsystemet, og kommer man til at vælge
den ”forkerte”, så afstedkommer det tekniske vanskeligheder.
Formanden oplyste, at hun er bekendt med problemet, og at hun endnu
engang vil undersøge hvordan det kan løses.
2. Studienævnet gennemgik de resterende undervisningsevalueringer af
fag i F 20: Markedsanalyse, Marketing, Interpersonal Communication,
Kulturhistorie 2 (tysk), Forhandlingsteori og -træning (tysk), International
Political Organisations, The Welfare Society og Virksomhedsøkonomi.
Formanden bemærkede, at der er forskellige grader af svarprocenter på
evalueringerne, nogle er lave, f.eks. i Amerikanske studier, hvor kun 9
ud af 94 studerende har evalueret faget. Det gør, at evalueringen ikke
er valid. Omvendt ses en højere svarprocent i evalueringerne af de tyske
fag.
Markedsanalyse: Der er blandede tilbagemeldinger omkring onlineundervisning. Der er et tilbagevendende ønske om at dele faget op, så
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man ikke har den kvantitative og den kvalitative del af faget sideløbende
med hinanden. Flere studenterrepræsentanter anførte, at faget tidligere
har været opdelt, hvilket har fungeret godt. Det forvirrer at skulle veksle
mellem den kvalitative og kvantitative del af faget. Der vil derfor være
ræson i at opdele faget ved at de studerende først undervises i den
kvalitative del, da indsamling af data tager tid. Studienævnet besluttede
sig på den baggrund at kontakte den fagansvarlige med henblik på at
undersøge muligheden herfor.
Marketing: Flere respondenter har svaret, at de har været særligt glade
for fagets øvelser og casearbejde, idet man omsætter det, man har lært
i undervisningen. Studienævnet bemærkede, at de studerende har givet
en positiv feedback på online-undervisningen i faget Forhandlingsteori
og -træning (tysk). Det samme gør sig gældende med
Virksomhedsøkonomi, hvor de studerende har haft et positivt udbytte
af online-undervisningen.
Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer til evalueringerne.
3. Studienævnet
udfærdigede
rapporten
vedrørende
tiltag
offentliggørelse af studienævnets evalueringsresultater F 20.
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4. Studienævnet reviderede årshjulet med ganske få tilføjelser.
5. Formanden gennemgik BA negot.- studiestartsprogrammet og KA
negot.-introduktionsprogrammet.
Studiestartsprogrammet
og
velkomstmaterialet, der sendes ud til nye studerende, er ændret en del
til forskel fra tidligere år. Det er dels fordi, Studievejledningen har været
inde over. Skiftende retningslinjer har ligeledes været årsag til det
ændrede
program.
Studienævnet
godkendte
BA
negot.studiestartsprogrammet samt KA negot.-introduktionsprogrammet.
6. Studienævnet godkendte formuleringen omkring forventet svartid for
sager i studienævnet.
8. Andre sager til behandling
Intet til punktet.
9. Sager til behandling undervisning
Intet til punktet.
10. Eventuelt
Formanden spurgte til eksamen i Statistik. Julie Holm svarede hertil, at
gennemsnittet ligger på 5,2. 12 studerende har fået -3. I forhold til
eksamensklagen ved Det Humanistiske Fakultet, så er de studerende blevet
tilbudt en ekstraordinær eksamen grundet en teknisk fejl under eksamen.
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Den ekstraordinære eksamen finder sted i dag, og de studerende har fået
at vide, at hvis de deltager i den ekstraordinære eksamen, så vil den højeste
karakter være gældende.

Mødet sluttede kl. 13:20.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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