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11. februar 2021

Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer
(forlod mødet efter behandlingen af punkt 8.2), Steven Breunig, Julie Holm, Derya
Müller, Emil Nøhr Andresen, John Hiep Anh Nguyen og Thi Tuyet Nhi Nguyen.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen,
studiesekretær Anne Traun Ulriksen, faglig vejleder Anne Sofie Høst Hansen (forlod
midlertidigt mødet under studienævnets behandling af punkt 4) og
studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating.

Journalnr.
Initialer

Konstituerende møde
00.1

Indledning og præsentation
Studienævnsformanden bød velkommen og anmodede studienævnets
medlemmer om at præsentere sig for hinanden. Efter en
præsentationsrunde orienterede formanden generelt om studienævnets
rolle og nævnte i den forbindelse de love og regelsæt, der danner rammen
for studienævnets arbejde.

00.2

Valg af næstformand for studienævn for Cand. negot.-studier, jvf. §41
i Vedtægt for Syddansk Universitet og på baggrund af indstilling fra de
studerende i studienævnet
Emil Nøhr Andresen blev valgt som studienævnets næstformand og blev
informeret om næstformandens rolle i studienævnet, herunder at indsende
lister på kandidater til valgsekretariatet i forbindelse med nyvalg.

00.3

Godkendelse af forretningsorden for studienævn for Cand.
negot.studier
Studienævnsformanden orienterede om studienævnets forretningsorden,
som blev godkendt af studienævnets medlemmer. Formanden pointerede
vigtigheden i at melde fravær ind, hvis man som nævnsmedlem forhindres i
at deltage i et studienævnsmøde. Dette skal gøres i så god tid som muligt
for at sikre et beslutningsdygtigt studienævn. Det blev aftalt, at referater
sendes ud til skriftlig godkendelse hos studienævnets medlemmer, som har
3 hverdage til skriftligt at indsende eventuelle indsigelser, ellers antages det,
at referatet er godkendt af medlemmet.

00.4

Godkendelse af delegation
Studienævnsformanden gennemgik delegationsskrivelsen,
godkendt af studienævnets medlemmer.

som

blev
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Studienævnsmøde
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkterne 8.3 og 8.4
udsættes, da undervisningsevalueringerne i de samfundsvidenskabelige fag
mangler.
2. Godkendelse af referat
På grund af nyvalg af studenterrepræsentanter i studienævnet har både det
almindelige referat og det fortrolige referat af 10.december 2020 været sendt
til skriftlig godkendelse hos medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger
hertil. Referaterne er derfor vedlagt som bilag til orientering.
3. Meddelelser
3.a Studienævnsformanden
1. Studienævnsformanden gav nævnet en generel opdatering omkring SDU
og COVID-19 situationen: Der er truffet beslutning om, at al undervisning
frem til og med marts 2021 skal afvikles online. Formanden nævnte i den
forbindelse Kodeks for onlineundervisning på det Humanistiske Fakultet,
som netop er sendt ud til de studerende. Formanden nævnte endvidere, at
studerende med hjemsendte børn i 0.-4. klasse, har haft mulighed for at
søge studienævnet om dispensation i forbindelse med eksamen V20/21.
Udlandsophold, både studieophold og projektorienterede forløb, frarådes i
foråret 2021, hvilket de studerende gerne skulle være blevet orienteret om
af Internationalt kontor.
2. Studienævnsformanden oplyste, at der er frist den 29. april 2021 for at
indsende forslag til kandidater til Undervisningsprisen 2021. Formanden
ønsker, at Negot.-studerende orienteres herom, men oplyste at det på
nuværende tidspunkt ikke er besluttet hvilken platform, der skal bruges til
kommunikationen heraf. Formanden vil undersøge nærmere med de faglige
vejledere og sekretariatet.
3.b De studerende
Ingen meddelelser.
3.c Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Punktet blev behandlet fortroligt. Studienævnet tog stilling til 22 sager.
5. Sager til behandling: Eksamen
Ingen sager til behandling.
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6. Sager til behandling: Undervisning
Ingen sager til behandling.
7. Sager til behandling: Studieordninger
1. Studienævnsformanden orienterede om høringen vedrørende
karriereprofilfag, hvor der er fremsendt anbefalinger til fagenes indhold.
Eftersom karriereprofilfag ikke indgår obligatorisk på Negot.uddannelsen, men derimod udbydes som valgfag, havde studienævnets
medlemmer ingen bemærkninger til høringen, hvorved fagene kan
godkendes som fremlagt.
2. Verdensmål
1. Formanden oplyste, at nævnet ifølge handlingsplanen 2020 skal
undersøge om der skal udbydes et obligatorisk kursus inden for
verdensmålene, f.eks. et kursus i menneskerettigheder. Da der lige
nu pågår et arbejde omkring eftersyn af Fakultetets økonomi,
foreslog formanden at studienævnet afventer om verdensmålene
kan integreres i eksisterende fag, jf. punkt. 7.2.2 og 7.2.3.
Studienævnets medlemmer oplyste, at de støtter op om dette
forslag.
2. F.eks. har Fakultetet anbefalet, at Introduktionsforløb om FN’s
verdensmål
for
bæredygtig
udvikling
integreres
på
bacheloruddannelser. Enten som et selvstændigt forløb på 1 ECTS,
hvorved et andet fag nedskrives tilsvarende, eller som en aktivitet i
et eksisterende fag. Forløbet, som er en mulighed og ikke et krav,
kan evt. lægges ind i Introduktion til erhvervsøkonomi eller indgå
som en integreret del af Videnskabsteori.
3. Der arbejdes på tværs af alle humanistiske uddannelser på at
integrere verdensmålsforløbet som en del af Videnskabsteori.
Integrationen af et verdensmålsforløb i et fællesfag som
Videnskabsteori er bestemt en mulighed. Udfordringen er dog, at
faget på Negot. vægter 5 ECTS, mens faget på andre
bacheloruddannelser vægter 10 ECTS. Der kan således være
behov for en særordning for Negot. Studienævnet besluttede at
afvente en udmelding fra den nedsatte arbejdsgruppe på Fakultetet.
3. Studienævnet godkendte forslag til ændringer i studieordningens
tekstdele, herunder besluttede studienævnet, at mulighed for supplering
på op til 5 ETCS skal ske i løbet af 1. semester på KA Negot.uddannelsen.
8. Sager til behandling kvalitetspolitik
1. Studienævnet gennemgik resultatet af studiestartsundersøgelsen for
2020. Indledningsvist bemærkede formanden, at 2020 har været præget
af den globale pandemi Corona, som har skabt svære vilkår i forhold til
afvikling af faglige aktiviteter som Mød en tidligere Negot.-studerende
såvel som sociale arrangementer, der er blevet aflyst. Ligeledes i forhold
til planlægningen af studiestarten, hvor programmet løbende er blevet
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tilpasset de skiftende retningslinjer. På trods heraf er det formandens
vurdering, at studiestarten er forløbet ganske fint.

KA negot.-studiestart
Der er 43 respondenter ud af 109 mulige deltagere.
Tilfredshedstallene i undersøgelsen er generelt faldende i forhold til
sidste år, hvilket må tilskrives Corona. Kun 40 % har svaret, at de har
fået tilbud om hjælp og støtte til at komme godt i gang med studiet,
hvilket gør det til et opmærksomhedspunkt for kommende studiestart.
Det er vigtigt, at de studerende får skabt sig nogle gode studievaner fra
begyndelsen af. Til spørgsmålet om de studerende har fået brugbar
feedback på faglige præstationer, har de fleste svaret, at de er delvist
enige eller uenige i udsagnet. Det er dog uvist, hvor mange faglige
præstationer, de studerende reelt kan have nået at lave inden
besvarelsen af spørgeskemaet. Flere har svaret, at de hverken er enige
eller uenige i at have deltaget i størstedelen af de sociale aktiviteter på
uddannelsen. Dette må skyldes Corona-situationen, som har medført et
fravær af sociale aktiviteter. 28 % har svaret, at de er blevet en del af et
godt sammenhold. Det er ikke mange, men når man igen sammenholder
det med Corona-situationen, så er det forventeligt, at de studerende har
svaret, som de har gjort. Det er dog vigtigt fortsat at have fokus på at
skabe et godt sammenhold på uddannelsen. Kun 49 % har svaret, at de
er generelt tilfredse med studiestarten. Det undrer formanden, da de
tilbagemeldinger hun har fået, viser, at de studerende har været generelt
tilfredse. Kun 47 % har svaret, at de er motiverede for at gennemføre
kandidatuddannelsen. Dette procenttal kunne ønskes højere, men her
må det lave antal respondenter medtænkes.
BA negot.-studiestart
Der er 31 respondenter ud af 104 mulige deltagere. Som ved KAnegot.-studiestart ses et generelt faldende tilfredshedstal for BA negot.studiestarten 2020, hvilket må tilskrives Corona. F.eks. ses en lav
tilfredshedsprocent i forhold til at de studerende har svaret, at de er
blevet tilstrækkeligt informerede omkring praktiske forhold. Ligeledes er
de studerende mindre klar over hvad der forventes af dem som
universitetsstuderende. Det, at man som ny studerende har
undervisning online og måske kun kan komme til fysisk undervisning i
ganske få fag kan være en del af forklaringen på at man som studerende
ikke er helt klar over, hvad der forventes.
58 % har svaret, at de er højt motiverede for at gennemføre
uddannelsen, hvilket er lavt i forhold til at man lige er startet på en ny
uddannelse. Omvendt så har kun 6 % svaret, at de har en lav motivation.
John Hiep Anh Nguyen, som er 2. semester studerende og derfor har
deltaget i studiestarten, kommenterede, at Corona ganske givet spiller
en stor rolle i forhold til at studerende mangler motivationen til at
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studere, når de kun har online undervisning. Det kan direkte føre til at
nogle studerende falder fra og stopper deres universitetsstudie.
Efter en gennemgang af undersøgelsen, hvor studienævnet inddragede
koncept for studiestarten, kiggede nævnet nærmere på planlægningen
af studiestarten. Formanden bemærkede afslutningsvist, at
undersøgelsens resultater – med øje på de lave svarprocenter - skal
bruges til at forbedre studiestarten. Det er vigtigt, at tutorerne f.eks. i
endnu højere grad er opmærksomme på at sørge for god information
omkring de praktiske forhold på studiet, at få skabt nogle gode
studiegrupper og være med til at skabe et godt sammenhold blandt de
studerende på uddannelsen.
2. Studienævnsformanden oplyste, at det er tid til at planlægge
studiestarten 2021. Som forrige år vil der blive ansat én koordinerende
tutor og et mindre antal tutorer. Stillingsopslag er på vej til at blive
offentliggjort. Det er vigtigt, at der er en tydelig og klar rollefordeling
mellem uddannelsens ansatte tutorer, der tager sig af selve
planlægningen af studiestarten, og rustursarrangørerne, der
hovedsageligt tager sig af rusturen. Dette for at sikre samarbejde og
smidig kommunikation. Formanden bad faglig vejleder Anne Sofie Høst
Hansen i sin egenskab som medlem af United Negot.’er om at
viderebringe budskabet herom til United Negot.’er.
Studienævnet besluttede at planlægge studiestarten nærmere, så snart
uddannelsen har fået ansat sine tutorer. Studiestarten skal leve op til
principperne i koncept for studiestarten og være mere faglig end
tidligere. Studienævnet kom med forskellige forslag, der kan øge
fagligheden: Sprogtesten på BA negot.-uddannelsen med tysk skal
ledsages af at underviser Klaus Geyer informerer de nye studerende om
brugen heraf. Der kan arrangeres et møde med nogle af aftagerpanelets
medlemmer i starten af semesteret og i forbindelse med at
aftagerpanelmødet finder sted. Forhåbentligt kan dette i højere grad
lade sig gøre i år end forrige år, hvor Corona-situationen medførte
adskillige justeringer undervejs i planlægningen.
3. Punktet blev udsat til næste møde.
4. Punktet blev udsat til næste møde.
5. Studienævnet drøftede de aktører, der er relevante for Negot.uddannelsen at have relationer til i forhold til rekruttering:
-

Aftagerpanelet udgør uddannelsens faste forbindelse til
erhvervslivet, og der er lige nu et igangværende arbejde for at skabe
større samarbejde mellem Negot.-studerende og erhvervslivet.

-

De årlige Åbent Hus-arrangementer, hvor der primært skabes
kontakt til potentielle nye Negot.-studerende.
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-

Besøg på gymnasier, hvor end der er frivillige kræfter hertil blandt
studenterrepræsentanterne. Det er en god idé at sprede kendskabet
til Negot.-uddannelsen. Man kan ved ansøgning søge studienævnet
om midler til at betale transportomkostninger herved.

-

Gennem Internationalt kontor har Negot. kontakt til udenlandske
studerende.

-

Via udvekslingsaftaler på universitetsniveau har uddannelsen
kontakt til udenlandske universiteter.

Negot. behøver derudover ikke at være opsøgende, da uddannelsen er
dimensioneret og der er en oversøgning til uddannelsen.
6. Studienævnet drøftede planen for samarbejde med aftagerpanelet. Det
blev besluttet at fortsætte praksis med at have et årligt møde og
derudover at have et løbende samarbejde omkring udvikling af
uddannelsen. Pga. Corona-situationen besluttede studienævnet at
udsætte det planlagte møde den 4. marts 2021 til den 9. september
2021. Mødet skal lægges fra 11- 14 med en efterfølgende session for
nye BA negot.-studerende.
7. Årshjulet 2021 blev godkendt med en enkelt justering om at flytte
punktet ”undervisningsevaluering” fra juni til september.
8. Studieintensitet
1. Studienævnsformanden oplyste, at Negot. er en af de uddannelser
med en studieintensitet på under 35 timer, hvorfor uddannelsens
fagbeskrivelser skal gennemgås med henblik på at øge
studieintensiteten. De fagansvarlige er i den forbindelse blevet
anmodet om at besvare nogle spørgsmål og komme med evt.
forslag, der kan øge fagenes arbejdsbyrde og dermed
studieintensiteten. Studienævnets medlemmer gennemgik de
tilbagemeldinger, der er kommet, og drøftede forskellige forslag til
øgning af studieintensiteten. De pågældende fagansvarlige vil blive
hørt om studienævnets forslag til f.eks. pensumforøgelse, men
studienævnet vil være lydhør over for den fagansvarliges svar.
2. Formanden orienterede studienævnet om handlingsplanen 2020,
hvori det er anført, at der fortsat skal have fokus på hvordan man
kan øge studieintensiteten på studiet. Studienævnets medlemmer
udtrykte enighed om, at uddannelsen i sin gennemgang af
uddannelsens fagbeskrivelser i høj grad har fokus herpå, og at der
ikke skal gøres yderligere.
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9. Andre sager til behandling
1. Studienævnet drøftede høring blandt studerende og medarbejdere om
forsknings- og ytringsfrihed, herunder om der skal laves ændringer i
SDU’s personalepolitiske retningslinjer for at tydeliggøre, at det er en
central opgave for universitetet at beskytte såvel ansattes som
studerendes forsknings- og ytringsfrihed. Et enigt studienævn udtrykte,
at der ikke er behov for en tydeligere markering, men roste universitetet
for at have fokus herpå. Det er godt at huske på, at der er ytringsfrihed.

10. Eventuelt
1. Formanden orienterede om, at hun og de faglige vejledere glæder
sig til at deltage i KA Åbent Hus-arrangementet den 10. februar
2021, som i år foregår online.

Mødet sluttede kl. 15:00.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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