Studienævn for Cand. negot.-studier
Referat af møde den 25. marts 2021
Via Zoom, 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 (deltog fra kl. 12:15) 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.

9. april 2021
Journalnr.
Initialer

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 25. februar 2021 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne. Det godkendte referat er efterfølgende vedlagt som bilag til
orientering. Det fortrolige referat af 25. februar 2021 blev godkendt på
mødet.
3. Meddelelser
3.a Studienævnsformanden
Studienævnsformanden indledte med at orientere nævnet om seneste
udmelding omkring genåbning af SDU.
1. Formanden orienterede herefter om at Akkrediteringsrådet har tildelt SDU
en positiv institutionsakkreditering ud fra en vurdering om, at SDU’s
kvalitetssikringsarbejde er systematisk og velfungerende.
2. Formanden oplyste overordnet om Studiemiljøundersøgelsen 2021, som
netop er afsluttet. Undersøgelsens resultater vil blive behandlet, når de
ligger klar.
3. Formanden gav en kort statusopdatering på kvote 2-søgningen via Den
Koordinerede Tilmelding (KOT): Der ses en lille nedgang i antallet af
ansøgere i forhold til sidste år, fra 119 ansøgere til 91. Ligeledes ses et fald
i antallet af ansøgere som har Negot.-uddannelsen som 1. prioritet fra 51 til
34. Formanden kommenterede herpå, at det selvfølgelig er trælst, når nu
søgningen til SDU generelt er steget. Derfor kan tilbagegangen da heller
ikke tilskrives Corona-situationen. Formanden vurderede dog, at der ikke er
tale om en tendens og håber blot at det betyder, at flere ansøgere vil søge
ind via kvote 1.
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4. Formanden meddelte herefter om dato for studiestartsaktiviteter, der kan
lægges den 1.,2. og 3. september 2021, og om datoen for undervisningsstart
som er 6. september 2021. Det blev aftalt at studiesekretær Anne Traun
Ulriksen vil videreformidle denne information til undervisere på Negot.
Christian Heyde-Petersen (CHP) spurgte til, hvorfor undervisningen for
studerende på ældre årgange, først starter den 6. september 2021 og ikke
kan finde sted allerede den 1.-.3. september. Formanden svarede hertil, at
ligesom tidligere år er samtlige lokaler på HUM booket til studiestarten,
hvorfor undervisningen ikke kan finde sted før den 6. september 2021. CHP
anmodede formanden om at høre Fakultetet om der kan ændres herved.
Formanden svarede, at hun tidligere har spurgt hertil, men at hun gerne gør
det igen, selv om svaret forventes at være det samme.
3.b De studerende
Ingen meddelelser.
3.c Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Punktet blev behandlet fortroligt. Studienævnet tog stilling til 13 sager.
5. Sager til behandling: Eksamen
1. Formanden orienterede nævnet om de indkomne ønsker fra
fagansvarlige/undervisere i forhold til plan B eksamen S21, herunder ønsket
fra den fagansvarlige i Statistik om at øge varighed af eksamen fra 2 til 3
timer uanset om plan B iværksættes. Studienævnet godkendte, at eksamen
i Statistik øges fra 2 til 3 timer, såfremt Fakultetet kan imødekomme det.
6. Sager til behandling: Undervisning
1. Studienævnet godkendte det indkomne forslag til valgfag E21. Flere af
nævnets medlemmer kommenterede, at valgfaget er relevant for Negot.studerende, og at det er meget positivt og glædeligt, at det er muligt at
udbyde et valgfag trods besparelserne på Fakultetet.
7. Sager til behandling: Studieordninger
1. Formanden fortalte, at Engelske studier ønsker at høre om muligheden
for at sammenlægge Negot.’s Moderne britiske studier og Moderne britiske
kulturstudier til et enkelt 10 ECTS fag, gerne placeret på 3. semester.
Formanden oplyste, at det konkrete forslag kan ses i forlængelse af det
besparelsesarbejde, der pågår i Fakultetet lige nu, hvor man undersøger
muligheden for at nedlægge så mange 5 ECTS fag som muligt for i stedet
at have færre, men større fag på 10 ECTS. Der vil være matrix-uddannelser,
der kan få dispensation, da det er svært at slå fag sammen på disse
uddannelser. Progression og træning af sprogfag skal der også tages
hensyn til. Formanden anmodede nævnets medlemmer om deres holdning
til det indkomne forslag.
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CHP kommenterede, at en sammenlægning af Moderne britiske studier og
Moderne britiske kulturstudier til et enkelt 10 ECTS fag på 3. semester, vil
få den betydning, at BA- Negot.-uddannelsens 1. og 2. semester efterlades
med ”kun” grammatik- og fonetikfag. Det er ikke et ønskeligt scenarie,
derimod vil det være interessant at kigge ind mod hvilke andre muligheder
der er for en sammenlæsning med Engelsk.
Studienævnets øvrige medlemmer udtrykte enighed i denne betragtning:
Man er åben for et samarbejde og vil gerne tale videre om muligheden
herfor.
2. Studienævnet godkendte ændringerne i Advanced Brand Management
og Marketing Across Cultures. Der er overordnet tale om ændringer i
fagenes workload.
3. Fagansvarlig i faget Statistik har i forbindelse med indsendelse af plan B
S21 oplyst, at han også fremadrettet ønsker at øge eksamens varighed i
Statistik fra de nuværende 2 timer til 3. Studienævnet godkendte ændringen.
Studienævnssekretæren vil undersøge ved Fakultetet om ændringen kan
implementeres allerede fra 1. september 2021.
8. Sager til behandling kvalitetspolitik
1. Formanden oplyste, at ansættelsen af tutorer til at varetage årets
studiestart nu er faldet på plads. Der er således blevet ansat 1
koordinerende tutor og 4 tutorer, heriblandt studenterrepræsentanten John
Hiep Anh Nguyen. I forhold til en eventuel rustur oplyste formanden, at dette
vil foregå i frivilligt regi, men at der er studerende, der gerne vil stå for at
arrangere en sådan, hvis det kan lade sig gøre i forhold til Coronarestriktionerne. Der er møde mellem formanden og tutorerne senere på
dagen den 25. marts 2021. Her vil man starte planlægningen af
studiestarten for nye BA negot.-studerende ud fra de principper og rammer,
der er for studiestarten 2021. I den forbindelse ønskede formanden at høre
studienævnet om, hvordan tutorerne skal aflønnes i år, hvor der er 13.000
DKK i honorar fsva. BA negot.-uddannelsen.
Studienævnet besluttede at den koordinerende tutor skal aflønnes med
4.600 DKK, mens de øvrige tutorer skal aflønnes med 2.100 DKK hver især.
2. Studienævnet fandt, jf. punkt på årshjulet, at uddannelsen har
gennemsigtighed i sagsgange for studieadministration. Referater fra
studienævnsmøder og den forventede svartid for sager i studienævnet er
offentlig tilgængelig på sdu.net.
3. Formanden orienterede, at der i det akademiske år 2019/2020 har været
fire eksamensklager fra Negot.-studerende. Studienævnet noterede sig
dette, men havde ingen bemærkninger hertil.
Formanden meddelte at to af de fire studerende, som ved seneste
eksamenstermin blev indberettet for eksamenssnyd i faget International
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Økonomi 1, har modtaget en advarsel. Det har de, fordi de har delt fælles
noter uden at referere til dem, hvilket er at betragte som plagiering.
9. Andre sager til behandling
1. Studienævnet besluttede at præcisere timetallet i blanketten til
projektorienteret forløb. Det skal således fremgå, at forløbet berammes til at
være 560 timer på praktikstedet. Der vil blive taget kontakt til Fakultetet for
at få ændret blanketten.
10. Eventuelt
1. Steven Breunig oplyste, at undervisning i Videnskabsteori I med Caroline
Schaffalitzky de Muckadell fra Filosofi er blevet lagt fredag eftermiddage fra
16-18. Han frygter, at det vil medføre en lav studieaktivitet og -intensitet.
Studiesekretær Anne Traun Ulriksen svarede, at det er et spørgsmål om
ressourcer, da lokalerne er meget efterspurgte.
2.Formanden oplyste, at forslag om nyt fag Interkulturel tysk
markedskommunikation, som erstatning for Videregående interkulturel
kommunikation (tysk), vil blive sendt i skriftlig høring hos studienævnets
medlemmer.

Mødet sluttede kl. 13:20.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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