Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 24. juni 2021
Via Zoom, 12:00-15:00
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Klaus Geyer, Julie Holm, Emil Nøhr Andresen
og John Hiep Anh Nguyen.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Heidi Bruusgaard Madsen,
studiesekretær Anne Traun Ulriksen, faglig vejleder Anne Sofie Høst Hansen (deltog
ikke i mødet under punkt 4) og studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Vincent Keating, Steven Breunig, Christian Heyde-Petersen, Thi Tuyet Nhi
Nguyen og Derya Müller.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring at udsætte punkterne 8.1,
8.2 og 8.3 til næste studienævnsmøde.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 27. maj 2021 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 27. maj 2021 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
3.a Studienævnsformanden
1. Studienævnsformanden oplyste, at Fakultetet har givet en positiv
feedback på 2020 BA negot.-studiestartsprogrammet. Feedbacken
indeholder også forslag til ved næste studiestart at integrere velkomstbrevet
til Negot.’s studiestartssider for således at skabe et aktivt og dynamisk
produkt. Formanden takkede John Hiep Anh Nguyen (JHAN) samt øvrige
tutorer for at have udarbejdet et godt program. JHAN oplyste, at han og den
koordinerende tutor i løbet af denne uge vil sende en webklar version af
programmet til Fakultetet.
Formanden kunne desuden oplyse, at rustursarrangørerne har anmodet om
yderligere midler til rusturen. Udgifterne til leje af lokale er steget, og for at
holde deltagerbetalingen nede anmoder de om 30.000 DKK. Som tidligere
år yder studienævnet et tilskud på 20.000 DKK til leje af rusturslokaler, så
deltagergebyret sænkes. Formanden fandt ikke grundlag for at hæve dette
beløb, da det ellers vil få en betydning for andre planlagte arrangementer,
der dækkes af Negot.’s annuum. Øvrige studienævnsmedlemmer var enige
med formanden heri.
Studiesekretær Anne Traun Ulriksen (ATU) mindede om implementeringen
af det nye økonomisystem pr. 1. september 2021. Udlæg skal sendes ind
inden den 25. august 2021, hvis man ønsker hurtig kompensation. Sender
man senere, vil man først kunne få kompensation efter den 1. oktober 2021.
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Det blev aftalt, at ATU sender besked til tutorer, rustursarrangører samt de
faglige vejledere, der står for kandidatintroen.
2. Formanden orienterede om opdateret bilag 2 til Vademecum,
Samlæsning af Videnskabsteori 1. Bilaget indeholder nu et afsnit om
Introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling, der vægter
1 ECTS. Der er desuden tilføjet information om at evaluering af
undervisningen skal foretages i den fagspecifikke del, og så er oversigten
over eksamensformer justeret i forhold til fagbeskrivelser.
3.b De studerende
Emil Nøhr Andresen (ENA) oplyste, at trivselsarrangementet for
førsteårsstuderende på BA negot.-uddannelsen er forløbet godt, og at de
studerende har været glade for at mødes fysisk.
ENA kunne derudover oplyse, at han og øvrige studenterrepræsentanter har
fundet en kandidat som afløser for Thi Tuyet Nhi Nguyen, der udtræder af
studienævnet pr. 1. september 2021 pga. start i praktik. Der afventes nu
godkendelse heraf.
3.c Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Punktet blev behandlet fortroligt. Studienævnet tog stilling til 18 sager.
5. Sager til behandling: Eksamen
Intet til punktet.
6. Sager til behandling: Undervisning
Intet til punktet.
7. Sager til behandling: Studieordninger
Intet til punktet.
8. Sager til behandling kvalitetspolitik
1. Punktet blev udsat til studienævnsmødet i august 2021.
2. Punktet blev udsat til studienævnsmødet i august 2021.
3. Punktet blev udsat til studienævnsmødet i august 2021.
4. Studienævnsformanden informerede om data fra Uddannelseszoom
2020 vedrørende studieintensitet, studiemiljø og beskæftigelse. Dataene vil
blive brugt som supplement til de undersøgelser, som SDU selv står for.
I forhold til dataene om studieintensitet kommenterede formanden, at
studerende på Negot. med tysk har en højere studieintensitet end
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studerende på Negot. med engelsk. Studienævnet har for nyligt indført tiltag
der har til formål at øge studieintensiteten, og det vil vise sig, om disse tiltag
vil få den ønskede effekt på studieintensiteten. Tiltagene træder i kraft med
studieordningen pr. 1. september 2021.
Dataene i Uddannelseszoom viser, at en stor andel af de adspurgte Negot.studerende har en gruppe af medstuderende, som de føler sig trygge ved.
Det er rigtig godt. Anderledes ser det ud i forhold til spørgsmålet om de føler,
at de hører til på uddannelsen. Her har helt til 40 % af respondenterne på
BA negot.-uddannelsen (engelsk) svaret, at de kan komme i tvivl om dette.
Det tilsvarende tal for KA negot.-uddannelsen er en anelse lavere.
Formanden bemærkede hertil, at Covid-19 situationen måske er årsag til, at
de studerende ikke fornemmer uddannelsen ordentligt.
Dataene om dimittender i Uddannelseszoom viser, at evnen til at arbejde
struktureret og overholde deadlines, tilegnelse af ny viden samt analytiske
kompetencer er de kompetencer fra uddannelsen, som anvendes hyppigst i
Negot.-dimittendens arbejde. Kompetencer, der mindst kommer i brug, er
teoretisk viden og metoder. Formanden bemærkede hertil, at
respondenterne måske har svaret ud fra at de ikke bruger en specifik
metode og viden i deres job. Negot. er ikke ligesom f.eks. medicin et studie,
hvor metoden og viden kan bruges 1-1. Negot. er et generaliststudie, hvor
man erhverver sig nogle erhvervssproglige og -økonomiske kompetencer.
På førstepladsen over jobskabende aktiviteter er praktik. Dernæst kommer
kompetencer fra uddannelsen (evnen til at være analytisk og arbejde
struktureret) og studiejob. Netværk samt udlandsophold er også
jobskabende aktiviteter. Dataene viser således, hvor vigtigt det er at være
udadsøgende for at få sig et job efterfølgende. Studienævnets udarbejdelse
af et årshjul for samarbejder med erhvervslivet kan forhåbentligt skubbe
yderligere på.
Ledigheden for dimittender 2018 ligger på 19,6 %. Det kan være relevant at
undersøge, hvad der er årsag til dette ledighedstal: Er det fordi man er
kræsen i forhold til valg af job, skyldes det at man ikke har været i praktik
osv. Hvis der er mulighed for det, vil studienævnet gerne have undersøgt
nærmere om årsagen hertil.
Dataene i Uddannelseszoom viser, at de fleste dimittender får ansættelse i
Danmark, men at helt op mod 15 % får job i udlandet. I forhold til andre
studier, er det temmelig mange dimittender.
5. Studienævnet gennemgik Censor- og eksaminatorrapporter. Da det er
svært at se, hvilke fag, rapporterne drejer sig om, blev det besluttet, at
studiesekretærerne Jette Sieron og Heidi Bruusgaard Madsen identificerer
de Negot.-fag, hvor der er tilknyttet bemærkninger, og informerer
studienævnet herom.
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9. Andre sager til behandling
1. Studienævnsformanden orienterede om høring over udkast til fem
bekendtgørelser. Studienævnet havde ingen bemærkninger til
høringen.
2. Studienævnet gennemgik adgangskrav og udvælgelseskriterier for KA
negot.-uddannelsen, og fandt, at de nuværende krav og kriterier skal
fastholdes. Formanden bemærkede, at der fremover optages pr.
studieår i stedet for kalenderår, hvilket gør det sværere for ansøgere
uden retskrav at blive optaget på KA negot.-uddannelsen. Studienævnet
finder, at det er rigtig trist, at eksterne ansøgere som internationale
studerende med denne ændring får svært ved at blive optaget på
uddannelsen.
3. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at det nu er muligt at
indmelde ønsker til ændring i eksisterende uddannelser. I tillæg hertil
nævnte formanden, at Fakultetet har foreslået at fagspecifikke tests
fjernes ved optaget i 2022. Det er der flere årsager, f.eks. har de
fagspecifikke tests reelt ingen betydning på uddannelser, hvor man har
kunnet optage alle ansøgere. Der er også et stort ressourceforbrug ved
afviklingen af testene.
Studienævnet havde en drøftelse af hvad det vil få af betydning for
optaget på BA negot.-uddannelsen, hvis man vælger at fjerne de
fagspecifikke tests. Det blev diskuteret om man til gengæld skal indføre
et krav om karaktergennemsnit for sprogretningen med tysk for at sikre
sig at ansøgere har et tilfredsstillende tysk niveau. Klaus Geyer udtalte
hertil, at han stiller sig skeptisk overfor et eventuelt karakterkrav, da der
herved er stor risiko for at udelukke kvote 2 -ansøgere, som besidder
gode tysk-kundskaber, og som studiet gerne vil have ind.
Studienævnet besluttede sig for at melde tilbage til Fakultetet, at man
gerne vil prøve at fjerne fagspecifikke tests ved optaget 2022, og at man
gerne vil forbeholde sig retten til at se, hvilken betydning det får for
optaget. Hvis fravær af fagspecifikke tests viser sig at have en negativ
effekt på optagelsen – så ønsker studienævnet mulighed for at indføre
en test bestående af f.eks. en samtale eller f.eks. en skriftlig redegørelse
for hvad ansøgers baggrund er i det tyske.
Studienævnet besluttede sig for ikke at foretage sig yderligere i forhold
til indmeldelse af ændring i eksisterende uddannelser.
4. Studienævnsformanden meddelte nævnet om at Direktionen har
besluttet at afsætte 500.000 DKK til hvert fakultet til aktiviteter i
forbindelse med studiegenstart 2021. Fakultetet har besluttet, at Negot.
vil blive tildelt 45.100 DKK til studiegenstart, hvilket svarer til 100 DKK
pr. studerende.
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Der er nedsat rammer for hvordan midlerne må bruges. F.eks. skal man
prioritere studerende optaget på BA negot.-uddannelsen i september
2020 såvel som studerende på KA negot.-uddannelsen med studiestart
i februar 2020, september 2020 og februar 2021, hvor studerende
kommer udefra. Desuden skal der være tale om nye fagligt-sociale
indsatser og midlerne må i udgangspunktet ikke bruges til forplejning
osv.
Studienævnet havde flere ideer til studiegenstartsaktiviteter som f.eks.
”Valgaften” for studerende på BA negot.-uddannelsen med tysk,
teambuilding-aktiviteter på holdbasis, ekskursioner til lokale
virksomheder. Forslagene udfordres dog ved den ramme, der er sat for
brug af midlerne.
Emil Nøhr Andresen (ENA) spurgte om der er mulighed for at revurdere
rammerne. Det er vigtigt at sociale aktiviteter vægtes højt, for trives de
studerende ikke socialt, trives de ikke på deres studie.
Formanden svarede hertil, at hun ikke kan overbevise Fakultetet om, at
de studerende primært har brug for sociale aktiviteter, men at hvis det
kommer fra de studerende selv, kan det være, at Fakultetet vil bløde lidt
op på rammerne.
Det blev besluttet, at ENA laver et udkast til henvendelse til Fakultetet
om, hvad de studerende faktisk har brug for, at de på den baggrund
mener, at der bør ændres på rammerne for genstartsmidlerne. ENA vil
sende udkastet til øvrige studenterrepræsentanter i nævnet, og så
sende til Fakultetet. Det blev desuden besluttet, at alle
studienævnsmedlemmer tænker over genstartsaktiviteter til mødet i
august.

10. Eventuelt
1. John Hiep Anh Nguyen (JHAN) spurgte til status på SOME-strategien
(Instragramprofil). Julie Holm svarede, at hun efter mødet vil kontakte
JHAN for at give en endelig tilbagemelding omkring hendes deltagelse
i strategien.
2. Studienævnsformanden takkede studienævnets medlemmer for deres
indsats i dette semester og ønskede alle en god sommer.

Mødet sluttede kl. 13:15.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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