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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Julie Emontspool, Steven Breunig, Klaus Geyer, Christian
Heyde-Petersen, Mie Borg-Hansen, Lene Hesseldal Christensen og Jonas Thykjær Poulsen
Andre: Simon Hedegaard og Mia Fenat (referent)
Afbud: Christian Bonde og Marie Yvonne Liv Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studielederen orienterede om, at der er fejl i timeangivelsen for faget Interkulturel
Kommunikation tysk/spansk i 2015 studieordningen. Lige nu er faget sat til at være 3 timer
ugentligt, men det skal fremadrettet være to timer ugentligt, og er blevet konsekvensrettet i
samtlige studieordninger.
Studienævnets medlemmer mente dog at der var lidt uklarhed omkring det ugentlige timetal,
hvorfor det blev besluttet at Klaus Geyer sammen med de fagansvarlige Virginia Hvid og
Kristian Bruun Rasmussen får det afklaret med Lone Granhøj.
Studielederen orienterede videre om, at Dekanen har godkendt rettelsesblad vedr. BA negot.Engelsk, tysk og spansk revideret 2014, rettelsesblad BA negot.- kinesisk revideret 2014,
studieordningen for KA negot. - engelsk, tysk og spansk, rettelsesblad for KA negot. –
kinesisk 2011 og studieordningen for KA negot.- kinesisk 2015.
b) Der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedr. udviklingen af BA negot.-studiets engelskretning.
Studielederen, Christian Heyde-Petersen, Steven Breunig, Mie Borg-Hansen og Lene
Hesseldal Christensen meldte sig til at være en del af arbejdsgruppen.
c) Studielederen orienterede om at arbejdsgruppen vedr. specialeworkshop har lavet et udkast til
en tidsplan. Der planlægges to workshops i alt, hver workshop vil have en varighed på 2
timer.
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Den første workshop vil finde sted i starten af november. Her skal en koordinator eller
repræsentant fra et eller begge fakulteter orientere om specialeprocessen, de formelle krav
samt besvare praktiske spørgsmål. Ligeledes skal der være et besøg på Biblioteket, hvor de
studerende kan få hjælp til det indledende og forberedende arbejde med specialet. Efter
deltagelse i den første workshop skal den studerende føle sig klar til at indlevere ansøgning
om specialevejleder den 15. november.
Det blev foreslået af studienævnets medlemmer at underviserne bliver spurgt, om de har brug
for en specialestuderende til den forskning, de sidder med. Forslag til mulige specialeemner
kan så blive præsenteret for de specialestuderende til den første workshop.
Anden workshop vil finde sted i starten af december på Biblioteket, hvor den studerende vil
arbejde med sin specialekontrakt. Der skal arbejdes videre hen mod en endelig
problemformulering, og litteratursøgningen skal indkredses og være mere præcis. I
workshoppen kan der desuden berøres forskellige emner, som plagiering, arbejdsmetoder og
eksamensangst.
Studienævnets medlemmer foreslog, at vejlederkontrakt, specialekontrakt og vejledningsplan
skal laves til et samlet dokument. Ved afleveringen af dette ene dokument den 15. december
er man tilmeldt specialet.

Det videre forløb består herefter af følgende frister:
1. februar starter specialeforløbet. 31. maj afleveres specialet og 30. juni er deadline for
bedømmelsen af specialet.
Studielederen vil sammen med Steven Breunig og Christian Heyde-Petersen arbejde videre
med udviklingen af specialeworkshoppen.
d) Notatet vedr. det eksterne ekspertpanelmøde som fandt sted 12. maj 2015 er nu færdigt.
Prodekanen havde nogle tilføjelser vedr. ledighedstal.
e) Aftagerpanelet for negot.studier har indtil videre bestået af ni medlemmer. Der er blevet sendt
en forespørgsel rundt til aftagerpanelets medlemmer for at høre om de fortsat er interesserede i
at være medlemmer. Status på forespørgslen er, at syv gerne vil fortsætte som medlemmer, et
medlem ønsker ikke længere at være en del af aftagerpanelet, og et medlem har endnu ikke
meldt tilbage.
Studienævnet udtrykte et ønske om, at aftagerpanelet udvides med flere medlemmer, gerne fra
det lokale miljø, som kan deltage aktivt i de årlige møder. Forslag til nye medlemmer
modtages gerne og sendes til studienævnssekretæren.
f) Studielederen orienterede om, at det særlige meritforløb nedlægges fra optagelsen i 2016,
således at ansøgere skal søge igennem KOT og først efterfølgende søge om startmerit. Der
kan ikke længere tilbydes særlige meritordninger for ansøgere forud for optagelsen.
g) De faglige vejledere oplever en stor spredning af ansøgninger fra studerende, der gerne vil på
udlandsophold i slutningen af sommerferien. De faglige vejledere efterspørger derfor at der
indføres en deadline for indlevering af disse ansøgninger på et tidligt tidspunkt i løbet af
forårssemesteret. Det skal undersøges med det Internationale Kontor, hvordan dette passer
ind. Studienævnssekretæren følger op på dette.
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h) De faglige vejledere er kommet med et forslag om, at der laves en særlig negot.dag for negot.studerende på tværs af årgangene. Den skal ligge på et fast tidspunkt om året, hvor
studielederen kan informere om forskellige tiltag og informere om de seneste nyheder, eller
hvor eksterne oplægsholdere kan komme med populære indlæg. Den særlige negot.-dag må
meget gerne indeholde noget socialt også
Det blev foreslået, at en sådan særlig negot.-dag kobles op med den 1. onsdag i november,
hvor UN allerede står for et socialt arrangement for de negot.-studerende. Denne 1. onsdag i
november kunne så udbygges.
i) ”Mødet med uddannelsen” og hvilke rekrutteringsaktiviteter man forventer at deltage i frem
mod det kommende optag er et punkt på Årshjulet. Studienævnet drøftede studiestart og
introforløb samt hvilke kommende tiltag, studiet skal deltage i for at øge rekrutteringen af
ansøgere.
De faglige vejledere deltager allerede nu i åbent hus arrangement, og skal vedblive med at
gøre dette. Det er vigtigt, at de faglige vejledere i den forbindelse kan oplyse potentielle
ansøgere om, hvad man kan bruge cand. negot.-uddannelsen til, da det er det, der bliver
efterspurgt.
Den nye faglige vejleder har deltaget i dette års introforløb, som er gået rigtig godt, og har
ideer til, hvordan næste års introforløb kan blive endnu bedre. Dette arbejder han videre med.
Studienævnet drøftede videre om hvilke kommende tiltag, der skal gøres. Det kunne her være
interessant at undersøge, hvor mange af de gymnasieelever, der har deltaget i studiepraktik på
cand. negot.-studiet, efterfølgende søger ind på uddannelsen. Studielederen vil undersøge om
det kan komme med som et punkt i studiestartsundersøgelsen, hvor den studerende skal
oplyse om vedkommende deltog i studiepraktik ved cand. negot.-uddannelsen.
Studienævnets medlemmer ønskede ligeledes, at der udarbejdes foldere, som kan
viderefordeles til gymnasieelever på de enkelte gymnasier og på diverse messer. Disse foldere
skal indeholde oplysninger om cand. negot.-studiet og eksempler på, hvad man kan blive med
en uddannelse i cand. negot. Studielederen vil undersøge hos prodekanen, om cand. negot.
kan få tildelt nogle midler til udarbejdelse af nyt informationsmateriale, eller om der skal
bruges midler fra annuum.
4. Sager til behandling studieordninger
a) Studienævnet er blevet gjort opmærksom på nogle upræcise formuleringer i fagbeskrivelsen
for The Sociology of Language i KA negot. studieordningen 2015. Det gælder fagets
eksamensbestemmelser omkring sideomfang og den interne censur. De studerende skal via
Black Board derfor meddeles følgende præcisering: Sideomfanget må være op til 12
normalsider. Fsva. censur så er der en intern prøve med én eksaminator.
b) Studielederen orienterede om, at der er kommet en forespørgsel om åbning af
Forbrugeradfærd som valgfag for HA’ere. Studienævnet besluttede, at det godt kan lade sig
gøre.
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5. Ansøgninger fra studerende
Studienævnet tog stilling til 72 sager.
6. Eventuelt
Intet

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand /

Mia Fenat
Studienævnssekretær
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