Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 25. februar 2021
Via Skype, 12:00-15:00
Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Klaus Geyer,
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.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 4. februar 2021 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 4. februar 2021 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Ingen meddelelser.
b) De studerende
John Hiep Anh Nguyen (Nguyen) oplyste, at nogle BA negot.-studerende
har henvendt sig til ham, fordi han er studenterrepræsentant i studienævnet.
De har udtrykt frustration over den måde, hvorpå online-undervisningen i et
obligatorisk BA negot.-fag foregår. Nguyen oplyste, at de studerende har
været i dialog med underviser herom. Formanden opfordrerede til, at den
positive dialog fortsætter, og oplyste at hun vil informere underviser om
henvendelsen til studienævnet.
Thi Tuyet Nhi Nguyen (Nhi) oplyste, at de faglige vejledere har holdt et møde
med Studievejledningen ved Humaniora for at præsentere sig.
Anne Sofie Høst Hansen fortalte, at hun har været i dialog med United
Negot.’er omkring den kommende studiestart og tutorstillingerne, der slås
op.
c) Andre
Ingen meddelelser.
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4. Merit- og dispensationsansøgninger
1. Lukket punkt, hvor studienævnet tog stilling til 6 sager.
5. Sager til behandling: Eksamen
1. Studienævnsformanden oplyste, at Fakultet pga. den fortsatte pandemi
har anmodet studienævnet om at drøfte en plan B for afholdelse af
eksamenerne S 2021 i tilfælde af, at eksamenerne ikke kan afholdes
som vanligt. Der vil være mulighed for at genbruge dispensationer fra S
2020. Studienævnet drøftede de forskellige muligheder for en plan B.
Formanden foreslog selv, at eksamenerne S 2021 afvikles på samme
vis som ved S 2020: Dispensationer fra S 2020 genbruges. Mundtlige
prøver skal foregå online uden at kvaliteten af eksamensformen
forværres. Skriftlige stedprøver skal afvikles online med alle
hjælpemidler, dog ikke kommunikation med andre og med Exam
Monitor tilsluttet. Exam Monitor bruges til at undersøge eksamenssnyd,
og formanden oplyste i forlængelse heraf, at fire studerende senest er
blevet indberettet med mistanke om eksamenssnyd ved eksamen V
2020 i International Økonomi 1.
Christian Heyde-Petersen opfordrede til at pågældende undervisere
høres, om de ønsker ændringer i forhold til plan B S 2020. Man kan have
draget sig nogle erfaringer fra eksamen S 2020, der gør, at man som
underviser gerne vil afvikle eksamen på anden måde.
Klaus Geyer bemærkede, at Forhandlingsteori- og træning (tysk) i dette
semester foreløbigt har haft 100 procent online undervisning, hvorfor det
kan være en idé at høre underviser af faget om der er et ønske om at
afvikle eksamen online og ikke med genbrug af dispensationen fra S
2020.
Studienævnet besluttede, at undervisere i fag, hvor eksamen ikke består
af en bunden eller fri hjemmeopgave, skal høres om de ønsker at køre
eksamen i S 2021 som i S 2020.
Heidi Bruusgaard Madsen (HBM) oplyste, at eksamen V 2020/2021 i
faget Project Presentation (spansk) endnu ikke er blevet afholdt. Dette
skyldes, at faget skal afholdes ved fysisk fremmøde, hvilket ikke har
været
muligt
pga.
nedlukningen
af
SDU.
Formanden oplyste hertil, at det er nødvendigt, at eksamen bliver
afholdt, evt. online, så de studerende ikke forsinkes i deres studie. HBM
vil kontakte Fakultetet herom.
6. Sager til behandling: undervisning
Ingen sager til behandling.
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7. Sager til behandling: Studieordninger
1. Studienævnet godkendte - som led i spareøvelserne på Fakultetet - at
nedsætte antallet af undervisningstimer/uge i Amerikanske studier fra 4
til 3.
2. Studienævnet drøftede det indkomne forslag til oprettelsen af et nyt fag,
Markedskommunikation (tysk), som erstatning for Videregående
interkulturel kommunikation (tysk). Negot.’s oprindelige ønske om at
sammenlægge Interkulturel kommunikation (tysk) med Videregående
interkulturel kommunikation (tysk) har vist sig ikke at være muligt. Det
er der en faglig begrundelse for, idet IVK’s ene interkulturelle fag er på
dansk.
Klaus Geyer præsenterede det faglige indhold i Markedskommunikation
(tysk) og fortalte, at forslaget er fremkommet som følge af
besparelsesøvelsen på Fakultetet.
Studienævnets medlemmer opfordrede til at der arbejdes videre med en
egentlig fagbeskrivelse til Markedskommunikation (tysk), som dog skal
sendes i høring ved respektive studienævn.
8. Sager til behandling: Kvalitetspolitik
1. Studienævnet gennemgik undervisningsevalueringer af fag E2020.
For BA negot.-uddannelsen gælder det fagene Videnskabsteori 1
(negot), Moderne britiske studier, Tekstproduktion (tysk), Samfund og
historie 1 (tysk), Interkulturel kommunikation (tysk), Mundtlig
kommunikation 1 (tysk), Skriftlig kommunikation 1 (tysk) og
Kulturhistorie 1 (tysk). For KA negot.-uddannelsen gælder det fagene
Media and Communication Theory, Human Rights and Culture,
Introduction to International Security, Advanced Brand Management,
Human Resource Management, International Strategic Partnerships og
Marketing Across Cultures.
Studienævnets medlemmer hæftede sig ved, at studerende i deres
evaluering af faget Moderne britiske studier har oplyst, at fysisk
undervisning er mere motiverende end online. De studerende har videre
evalueret, at de har været glade for inddragelse af nutidige eksempler,
så der ses en relevans mellem teori og praksis.
I Kulturhistorie 1 (tysk) har de studerende været glade for at arbejde i
små grupper. Gruppearbejdet hjælper de studerende til i højere grad til
at få talt tysk. Det samme gør sig gældende for Mundtlig kommunikation
1 (tysk), hvor de studerende også har været glade for gruppearbejdet,
hvor de får trænet deres tyske færdigheder.
I Human Rights and Culture har de studerende været glade for, at der
har været forskellige undervisere på faget. Til gengæld er de knapt så
tilfredse med hybrid undervisning som undervisningsform. Det er bedre
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at have enten 100 % online undervisning eller 100 % fysisk
undervisning.
I Media and Communication er onlineundervisningen forløbet godt, og
der har været gode online diskussioner. Der er dog et ønske om, at
undervisningsmaterialet uploades på forhånd, så man ikke skal bruge
undervisningstimen til at læse det igennem.
Der ses en høj grad af studieintensitet i Introduction to International
Security, som er sammenlæst med MOISL. De studerende har nemlig
oplyst, at de bruger meget tid på læsning. Flere studerende efterlyser
træning af det skriftlige undervejs i undervisningsforløbet, så de kan
forberede sig på den skriftlige eksamen. Nævnets medlemmer
kommenterede herpå, at det kan være udfordrende med skriftlige
opgaver undervejs, for hvem skal kigge på det? Flere studerende har
oplyst, at det har fungeret godt med diskussioner gennem virkelige
cases. Dette taler for Negot.’s samarbejde med erhvervslivet. Der er
positiv feedback på brugen af videoer, som kan tilgås efterfølgende.
Formanden bemærkede hertil, at det kan overvejes om online
undervisning, herunder brugen af videoer, skal accepteres lidt mere som
f.eks. i Marketing, hvor undervisningsformen bl.a. består af selvstudie af
videomateriale og gruppearbejde, hvor der arbejdes med cases. Brugen
af video og casemateriale har ligeledes fået positiv feedback fra de
studerende i International Strategic Partnerships.
I Advanced Brand Management har de studerende været glade for
Midterm Exam, fordi den lærer dem noget i forhold til, hvor de fagligt står
henne her og nu. Onlineundervisningen har fungeret godt, men der
efterlyses mere diskussion.
I Human Ressource and Management mener nogle studerende, at det
har været godt med brugen af Breakout rooms, mens andre ikke gør. I
Marketing Across Cultures har nogle studerende kritiseret, at der bruges
tekster
fra
bachelorfaget
Consumption
Studies,
og
at
kandidatstuderende har haft gruppearbejde sammen med
bachelorstuderende, der har et andet begrebsapparat og et andet
toksinomi. Nhi kommenterede hertil, at hun selv har fulgt faget, og at
hun ikke synes at have set de anvendte tekster før. Studienævnets
medlemmer udtrykte enighed om, at der ikke bør være for meget overlap
mellem tekster brugt i bachelorfag, men at man som underviser sagtens
kan kondensere en tekst og trække den op på kandidatniveau.
Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer til evalueringerne.
2. Studienævnsformanden orienterede om evalueringsrapporten for F
2020 BA og om at der ikke foreligger en evalueringsrapport for F 2020
KA, hvilket Fakultetet har accepteret. Studienævnet udarbejdede
herefter en evalueringsrapport for E 2020 for både BA og KA.
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3. 1. I forbindelse med indkaldelse af ændringer til studieordningen med
ikrafttrædelse 1. september 2021 gennemgik studienævnet skemaer til
studieordningsgennemgang. Studienævnet godkendte med henblik på
at øge studieintensiteten følgende ændringer i fag på BA negot.uddannelsen:
- Mundtlig kommunikation (engelsk) 1 og Mundtlig kommunikation 2
(engelsk): Pensum øges i begge fag fra 225 til 400 sider
- Moderne britiske kulturstudier: Varighed af eksamen reduceres fra
72 timer til 24 timer
- Moderne britiske studier: Pensum øges fra 500 til 600 sider og
varighed af eksamen reduceres fra 72 timer til 24 timer
Studienævnet drøftede derudover forslag til ændringer i samdriftsfag.
Formanden oplyste, at studienævnets ønsker til ændringer på
obligatoriske Negot.-fag, der administreres på SAMF, er sendt i høring
ved SAMF. Studienævnet godkendte ændringer i faget Human
Ressource Management, hvor eksamensformen er ændret.
Formanden orienterede nævnet om, at fagansvarlig i Forhandlingsteori
og -træning er fremkommet med et forslag om at sammenlæse faget
med Amerikanske studier. Studienævnet besluttede, at så længe Negot.
bevarer sin ”autonomi” i faget, så er der ingen problemer forbundet
hermed.
2. Studienævnet udarbejdede en redegørelse omkring Akademisk
skriftlighed, jf. Fakultetets anmodning herom.
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at der i årshjulet er
indsat handlingsplaner, som skal anvendes til den kommende
uddannelsesberetning.
1. I forhold til studieintensitet skal Negot. sørge for fortsat
forventningsafstemning ved studie- og undervisningsstart. Det skal
tydeliggøres hvor mange timer, de studerende forventes at bruge
på studiet, og hvad der tælles som studier. Dertil kommer at
studienævnet har gennemgået samtlige fagbeskrivelser for at
undersøge hvordan studieintensiteten kan øges, jf. punkt 8.3.1.
2. I forhold til handlingsplanen vedrørende Matrix har man talt om at
de mange undervisere fra forskellige institutter skal introduceres til
Negot.-programmet.
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem HUM og SAMF, der
p.t. genbesøges for at skabe et bedre samarbejde om f.eks.
undervisningsevalueringerne, der skal fremsendes til Negot. og om
studieordningsændringer, der skal fremsendes til godkendelse ved
Negot. Formanden oplyste, at hun vil holde et møde med
studielederen v. SAMF herom. Fokus på samarbejdsaftalen er især
vigtig set i lyset af oprettelsen af SDU Business School.
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3. I forhold til uddannelsesregnskabet, hvor underskuddet skal
undersøges nærmere, oplyste formanden at det ikke udgør et
problem, da man regner i gennemsnit og der ingen direkte
forbindelse er mellem Negot.-studiet og resultatet.
4. I forhold til ledighed/employabilitet oplyste formanden at
mentorprogrammet via LinkedIn kører af sig selv. Negot. er i gang
med at udarbejde et årshjul for aktiviteter på Negot. som skal
sendes til virksomheder og som vil medføre fastere partnerskaber
og samarbejder.
5. I forhold til Optag, anmodede formanden Julie Holm om at fortælle
nærmere om undersøgelsen af hvad der får BA negot.-studerende
til enten at tilvælge Negot. eller fravælge Negot. Julie Holm oplyste,
at hun og tidligere medlem af studienævnet, Nadine Helene
Bachmann, har modtaget 145 svar på det spørgeskema, de har
sendt ud til BA og KA negot.-studerende samt færdiguddannede
Negot.’er for. Det er positivt, at der er en høj en svarprocent på
spørgeskemaet, og de er nu i gang med at undersøge de indkomne
svar nærmere mere.
5. Formanden oplyste, at Negot. ikke har modtaget tilbagemeldinger fra
f.eks. aftagerpanelmøder, censorkorps eller andre som har peget på
utilfredsstillende forhold, der nødvendiggør ændringer.
9. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
1. Studienævnsformanden orienterede om ”Mød en tidligere Negot.”arrangementet, der afholdes online den 25. februar 2021.
Mødet sluttede kl. 14:45.
Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand

/
/

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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