Evaluering efterår 2020

International Virksomhedskommunikation
Uddannelsens navn: Cand. Mag. i International Virksomhedskommunikation
Uddannelsens niveau: Kandidat med dansk el. engelsk specialisering
Studienævn: International Virksomhedskommunikation
Evalueringsstrategi for uddannelsen:
Fælles slutevaluering for alle fag samt løbende dialog ml. studerende og undervisere. Studienævnet har besluttet
at drøfte, om evalueringsstrategien også skal indeholde en midtvejsevaluering, hvilken hidtil har været IVK’s hovedevaluering. Disse drøftelser skal finde sted, når forholdene er normaliseret efter COVID-19.
Hvilke konkrete kurser omfatter denne opsummering:
Corporate Communication, Engelsk Virksomhedskommunikation, Multimodal tekstanalyse og -vurdering, Organisation og kulturanalyse, Elitemodul: Forskning i virksomhedskommunikation, HRM i teori og praksis, Social og
kulturel innovation, Undervisning og praktik
Positive eksempler til inspiration:
Det alt overskyggende tema i semestrets evaluering er den digitale undervisning. Undervisningen er som følge af
corona gennemført ved fysisk tilstedeværelse el. fremmøderul el. ren onlineundervisning. Generelt er undervisningen på de forskellige digitale platforme forløbet tilfredsstillende. I forb. med onlineundervisningen har de studerende været meget positivt indstillet overfor brugen af supplerende mødefora som f.eks. break out rooms, da
det forøger muligheden for dialog. Ved fremmøderul har undervisningsdeltagelsen var størst, når de studerende
har haft mulighed for at vælge ml. fysisk tilstedeværelse el. onlinedeltagelse. Generelt evalueres fremmøderul
mindst positivt. Det vurderes, at muligheden for onlineundervisning har medført, at flere deltager i undervisningen, herunder pendlere.
Er der forhold, som giver anledning til yderligere opfølgning:
De studerende giver i forb. med onlineundervisningen udtryk for, at de savner muligheden for mere dialog og
gerne i mindre lukkede rum.
Fremtidige tiltag på baggrund af evalueringerne:
IVK høster i coronaperioden en række erfaringer med onlineundervisning, og der skal arbejdes videre med, hvordan disse erfaringer kan udnyttes efter coronaen, så onlineundervisning på sigt kan blive et godt supplement til
den normale fysiske undervisning.

Tiltag siden sidst:
Studienævnet gik i 2019 i gang med gradvist at indfase krav om aktiv undervisningsdeltagelse i alle fag på studiet. Dette er gennemført for alle fag på BA-uddannelserne fra 2021.Vi har desværre måttet suspendere deltagelseskravet som følge af corona i forårssemestret 2020 og har derfor ikke nået at høste lige så mange erfaringer med undervisningsdeltagelse, som vi havde håbet på at have haft på nuværende tidspunkt.
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