Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 22. april 2021
Via Zoom, 12:00-15:00
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
Steven Breunig (deltog fra kl. 12:10), 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 og studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating.

29. april 2021
Journalnr.
Initialer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 25. marts 2021 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 25. marts 2021 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
3.a Studienævnsformanden
1. Studienævnsformanden informerede om, at Det Humanistiske Fakultet
har indstillet til ændring i studienævnsstrukturen på Humaniora. I 2017 blev
antallet af studienævn på Humaniora reduceret fra 17 til 14. Man indstiller
nu til at reducere yderligere gennem sammenlægning af flere studienævn.
Indstillingen til ændringen i studienævnsstrukturen berører ikke Cand.
negot.-studienævn, der er en matrix-uddannelse, men omfatter dog studier,
som Negot. samarbejder med. Der er svar på høringen i slutningen af maj
2021.
2. Formanden oplyste, at hun har imødekommet 1500 DKK til dækning af
forplejning til rustursarrangørernes møder. Studienævnets øvrige
medlemmer udtrykte enighed om, at det er en fair måde at kompensere
rustursarrangørerne for deres frivillige arbejde.
3. Formanden gav en kort orientering om høringen vedrørende godkendelse
af fagbeskrivelser for karriereprofilfag. Formanden oplyste, at
karriereprofilfag ikke er obligatoriske på Negot.-uddannelsen, hvor de kan
indgå som valgfag. Formanden oplyste videre, at Steven Breunig g.d. har
fremsendt nogle bemærkninger til høringen. Da høringsfristen er overstået,
vil han få besked om at rette direkte henvendelse til de fagansvarlige.
4. Formanden orienterede herefter om det Testbaserede optag 2021, hvor
man har besluttet at aflyse de fagspecifikke tests og alene gennemføre
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optaget ved UNI-testen. Aflysningen af de fagspecifikke tests skyldes bl.a.
et stort arbejdspres i studieadministrationen. Formanden kommenterede
hertil, at det er trist, at de fagspecifikke tests aflyses for årets kvote 2-optag.
Det bliver interessant at se hvilken betydning, det får for Negot.uddannelsens kvote 2-ansøgere.
5. Formanden oplyste videre at rekvisition, godkendelse af valgfag og
fællesudbud, som er et punkt på årshjulet, kører som det plejer.
6. Formanden meddelte, at verdensmålene for bæredygtig udvikling nu er
indeholdt i den nye fagbeskrivelse for Videnskabsteori 1 (søjle 3-5), hvor de
udprøves med 1 ECTS. Formanden kunne videre oplyse, at der er nedsat
en arbejdsgruppe, bestående af blandt andre Steven Breunig, og som
arbejder på at udvikle faget yderligere.
7. Formanden orienterede om de seneste ansøgninger om genindskrivning
eller genoptagelse, som Negot. har modtaget fra Optagelsen, og gennemgik
proceduren for sagsbehandlingen heraf.
8. Mødedatoer i studienævnet for E21 er den 26. august 2021, den 16.
september 2021, den 14. oktober 2021, den 18. november 2021 og den 9.
december 2021.
Thi Tuyet Nhi Nguyen meddelte, at hun skal i praktik i E21, hvorfor hun ikke
forventer at kunne deltage i møderne. Formanden bad studienævnets
næstformand, Emil Nøhr Andresen, om at indstille en ny
studenterrepræsentant til studienævnet.
Formanden oplyste, at hun er forhindret i at deltage i studienævnsmødet
den 20. maj 2021. Studienævnet besluttede derfor at rykke mødet til den 27.
maj 2021.
3.b De studerende
Ingen meddelelser.
3.c Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Punktet blev behandlet fortroligt. Studienævnet tog stilling til 8 sager.
5. Sager til behandling: Eksamen
Intet til punktet.
6. Sager til behandling: Undervisning
Intet til punktet.
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7. Sager til behandling: Studieordninger
1. Formanden gennemgik høringen om opdateret tekst vedrørende
hjælpemidler i studieordningerne. Studienævnet havde ingen kommentarer
til høringen ud over at det er fint at justere teksten som anført.
2. Studienævnet gennemgik høringen om tekst vedrørende
forskningsbasering til indsættelse i studieordningerne. Det er Fakultetet,
som har foreslået teksten i forlængelse af den nyligt overståede
institutionsakkrediteringsproces. Et enigt studienævn besluttede at
godkende teksten, dog med en enkelt ændring: ”Forskernes aktuelle
forskning” bør ændres til ”Aktuel forskning”. Formanden vil melde tilbage
herpå til Fakultetet.
3. Studienævnet godkendte ændringerne i fagbeskrivelserne for Human
Ressource Management, International Strategic Partnerships, Advanced
Brand Management og Organisation med videnskabsteori. Studienævnet
godkendte ligeledes ændringerne i faget Introduction to International
Security, dog med det forbehold først at sikre sig ved Fakultetet at det ikke
udgør et problem, at ændringen medfører endnu en mundtlig udprøvning på
KA Negot.-uddannelsen.
8. Sager til behandling kvalitetspolitik
1. Punktet blev udsat til næste studienævnsmøde.
2. Studienævnet gennemgik adgangskravene på KA negot.-uddannelsen. I
den forbindelse diskuterede studienævnet frafaldet på uddannelsen, hvor
seneste tal (11, 3 %) har udløst en rød lampe. Det vides ikke om øgningen
i frafaldstallet skyldes Corona-situationen. At uddannelsen er dimensioneret
og at det kun er de dygtigste studerende, der bliver optaget på uddannelsen,
gør at studienævnet ønsker at fastholde de nuværende adgangskrav, der
fra og med september 2021-optaget muliggør 5 ECTS supplering i løbet af
1. semester på KA negot.-uddannelsen.
3. Studienævnet forsatte planlægningen af studiestarten 2021. John Hiep
Anh Nguyen oplyste, at der er planlagt et koordinerende møde mellem
tutorer og rustursarrangørerne i uge 17. Studiestartsprogrammet for BA
negot.-uddannelsen er snart på plads og klart til at blive sendt til
studienævnets godkendelse.
Thi Tuyet Nhi Nguyen oplyste, at hun sammen med faglig vejleder Anne
Sofie Høst Hansen står for studiestarten på KA negot.-uddannelsen. Der vil
ligesom forrige år være forskellige oplæg ligesom de studerende vil blive
delt ud i deres profiler for at skabe et profilfællesskab.
4. Julie Holm (JH) gennemgik resultater fra den rapport, som hun i
fællesskab med Nadine H. Bachmann (NHB) har udarbejdet. Rapporten,
som baserer sig på svar fra 147 respondenter, undersøger årsager til at
Negot.-uddannelsen henholdsvis til- eller fravælges. Rapportens resultater
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viser tydeligt, at den væsentligste årsag til at Negot.-uddannelsen fravælges
er formodningen om at en Cand. merc.-titel fører til større anerkendelse i
erhvervslivet og dermed bedre jobmuligheder. Andre har anført, at KA
negot.-uddannelsen enten har for få samfundsvidenskabelige fag eller for få
sproglige fag. Og endelig så har respondenterne angivet, at det er svært at
se forskellen på KA negot.-uddannelsens 5 profiler.
Formanden takkede for det flotte arbejde, som JH sammen med NHB har
udarbejdet. Studienævnet havde herefter en evaluering af rapportens
resultater og besluttede, at der er et behov for at indhente Testimonials fra
erhvervslivet. På denne måde kan det blive tydeliggjort over for kommende
og nuværende studerende, at der er brug for Negot.’er i erhvervslivet, og at
der er mange spændende jobmuligheder for Negot.’er.
Helt konkret drøftede studienævnet en mere aktiv SOME-strategi, således
at der pushes små Testimonials eller historier ud fra Negot.’er i erhvervslivet.
Det kan også være fra studerende i praktik eller under specialeskrivningen.
Formanden vil undersøge, om der er timer til det. Julie Holm og John Hiep
Anh Nguyen udtrykte initial interesse for at være ansvarlig for dette arbejde
med de faglige vejledere som opbakning, men vil overveje.
Studienævnet besluttede endvidere at kigge nærmere på KA negot.uddannelsens 5 profiler på studienævnsmødet i september, hvor man kan
inddrage september 2021-optagets valg af profiler.
9. Andre sager til behandling
1. Formanden anmodede studienævnet om at drøfte eventuelle trivselstiltag
på Negot.-studiet set i lyset af Corona-situationen. Særligt i forhold til
førsteårsstuderende, der har haft en meget anderledes start på deres studie
i forhold til tidligere årgange.
Studienævnet drøftede forskellige tiltag og besluttede, at der skal laves et
frivilligt socialt arrangement for førsteårsstuderende på BA negot.uddannelsen. Det er vigtigt, at disse studerende får afsluttet deres 2.
semester på en god måde, og at de får hilst på deres medstuderende inden
sommerferien og inden de starter på deres 3. semester. Formanden vil
kontakte 2020-tutorerne og høre om de kunne tænke sig at planlægge et
socialt arrangement, hvor man samler førsteårsstuderende f.eks. i deres
studiegrupper. Studienævnet vil gerne støtte med op til 100 DKK pr.
førsteårsstuderende til køb af f.eks. kaffe eller is.
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10. Eventuelt
1. Formanden oplyste, at hun har fået svar tilbage fra Fakultetet omkring
undervisningsstart 2021: Samtlige lokaler er booket på HUM til
studiestarten, hvorfor undervisningen ikke kan lægges tidligere.

Mødet sluttede kl. 13:55.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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