SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
21. september 2015

Referat af IVK-studienævnsmøde den 17. september 2015 kl. 14.15-16.30 på Campus
Slagelse
I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Tine Lynfort Jensen (TLJ), IngeMarie Nielsen (IMN), Rasmus Groth (RG), Michael Libak Hansen (MLH), Nicholas Bech Jacobsen
(NBJ), Mie Skougaard Pedersen (MSP)
Afbud: Caroline Danielsen Larsen (CDL), Lars Bøcher (LB)
Observatører: Anne Traun Ulriksen, Lars Wolgast

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 20. august 2015
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Dispensationer (bilag)
6. Valg af ny næstformand for studienævnet
7. Arbejdsbelastning i relation til merit og fremdriftsreform
8. Evalueringen af studieintroduktionerne 2015
9. Evaluering af studiestartsprøven 2015
10. Drøftelse af resultater fra studiemiljøundersøgelsen 2015 (bilag)
11. Afslutning af projekt De Studerende i Centrum samt videreførelse af projekter og initiativer (bilag)
12. Forslag om forskeruddannelsesspor på de humanistiske kandidatuddannelser (bilag)
13. Ny ansvarsfordeling i studievejledning på humaniora
14. Orientering om status for fremtidig ordning for videnskabsteori
15. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet af studienævnsmøde den 20. august 2015 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1. Studienævnsformanden (FS) informerede om to frafaldsundersøgelser fra juni og
juli 2015. Den ene belyser Frafald på Bacheloruddannelser KOT-optag 2011-2014 den anden Frafald på Kandidatuddannelser – kandidatoptag 2011-2014. Undersøgelserne bekræfter generelt de
velkendte tendenser: Frafaldsprocenten er mindre for de studerende, der er bosiddende i en campusby sammenlignet med dem, der vælger at pendle. Det bemærkes i øvrigt, at studerende med flere
sabbatår har en lavere frafaldsprocent end de studerende, der fortsætter kort efter eller umiddelbart
efter ungdomsuddannelsen.
3.2. Det juridiske kontor har nu til studienævnene fremsendt: Vejledende retningslinjer
for studienævnenes arbejde med dispensationer og fortolkning af ”usædvanlige forhold”. FS fastslog, at studienævnet allerede administrerer ud fra de udstukne retningslinjer. Det blev understreget,
at studienævnet fremadrettet (jf. anbefalingerne i notatet fra juridisk kontor) skal sørge for dokumentation for nævnets praksis dels i forbindelse med usædvanlige forhold, dels i afgørelser i
dispensationssager. Endvidere at der på studienævnets hjemmeside lægges nogle typeeksempler på,
hvad der kan betragtes som ”usædvanlige forhold”. I forlængelse heraf oplyste FS, at der allerede
lægges mange kræfter i at informere de studerende, især de nye studerende ved bl.a. introarrangementer, om kravene til en dispensationsansøgning og forløbet af en dispensationsbehandling
i studienævnet.
3.3. Fakultetet har udsendt et revideret Vademecum for kandidatspecialet. Deadline for
specialeafleveringen er fastholdt til den 1. juni 2016; derimod er der givet ”lidt mere elastik” i forhold til perioden indtil da.
For IVK-studerende, der skal aflevere speciale den 1. juni 2016, er der flg. tidsplan:
2.oktober - Afholdelse af informationsmøde om specialeskrivning
15. november - Tilmelding til speciale
Ca. 1. december - Tildeling af vejleder
18. december - Workshop vedr. arbejdet med problemformulering og projektbeskrivelse
15. januar 2016 – Indgåelse af kontrakt
1. juni – Specialeaflevering
30. juni – Bedømmelsen af specialerne skal være afsluttet
3.4. Censorrapporten. Der er fra censormandskabet udsendt en rapport om eksamen sommeren 2015 på baggrund af de indberetninger, som de eksterne censorer har indsendt. Det kan konstateres, at der blandt nogle censorer er utilfredshed med:
- Den tid (norm), man får tildelt til at rette de enkelte opgaver, ikke mindst til BA-projekterne.
- Manglende service i forhold til udprintning
- Det faglige niveau i det censurerede fag er alt for lavt. Omvendt er der også andre, der finder det
faglige niveau meget tilfredsstillende.
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3.5. IVK-dagen den 2. oktober
Arbejdet med tilrettelæggelsen af denne dag er nu tilendebragt. Den kommer til at indeholde 3 spor:
Russporet, Karrieresporet og Netværkssporet. Et centralt element på IVK-dagen er en casecompetition, lavet i samarbejde med Odense Kommune. Opgaven går ud på at komme med forslag
til, hvordan det på en utraditionel og original måde kan formidles, at Odense er et dejligt bosted og
en skøn studieby. Der er tilmeldt 8 hold med i alt 40 deltagere til denne konkurrence. Den 2. oktober skal grupperne præsentere deres projekt. Et dommerpanel udpeger de tre hold med de 3 bedste
løsninger. Herefter vil vinderen blive fundet gennem en afstemning blandt alle de tilstedeværende,
og vinderholdet vil få overrakt Odense Kommunes pris for den bedste løsning.
Endelig fejrer IVK sin 10 års fødselsdag med en række festtaler og med en lancering af
IVK ’s nye online tidsskrift Det Ny Merino, hvor IVK-studerende vil kunne få udgivet
deres bedste opgaver og speciale.
Som sædvanlig er der også Kandidatafslutning på IVK-dagen. Dagen afsluttes med spisning og fest.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Rasmus Groth oplyste, at der snart skal afholdes generalforsamling. Bl.a. skal
der foretages vedtægtsændringer på grund af konsekvenserne af studiefremdriftsreformen.
Endvidere at Fagrådet fortsat mangler en afklaring fra Fakultetet m.h.t. 1.salen i Akvariet, hvor det
stadig roder med bøger mv.
Brugerudvalget i Slagelse: Intet nyt her fra på nuværende tidspunkt. Der er først møde i Brugerudvalget den 20. oktober.

Ad.5 Dispensationer.
Se fortroligt referat.

Ad.6. Valg af ny næstformand for studienævnet
FS mindede studenterrepræsentanterne om fristen i oktober for opstilling af kandidater til de kommende valg på SDU.
Efterfølgende valgtes ny næstformand til IVK-studienævnet. Studenterrepræsentanterne pegede på
Rasmus Groth som ny næstformand, og Rasmus Groth modtog valget men meddelte samtidigt, at
han udtræder af studienævnet pr. 1. januar 2016.
Efterfølgende er Fakultetet informeret om valget af Rasmus Groth som ny næstformand i Studienævnet for IVK.
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AD.7 Arbejdsbelastning i relation til merit og fremdriftsreform
AJ orienterede om den voldsomt øgede arbejdsbelastning, der er en konsekvens af kravet om
tvangsmerit i forbindelse med den nye fremdriftsreform. Den seneste måned har den ene administrative medarbejder brugt ca. 80-90 % af arbejdstiden på tvangsmerit/startmerit, samt øvrige studienævnsrelaterede opgaver.
Studieservice er ved at blive omstruktureret i Slagelse, hvorefter Hanne og Gitte begge overgår til
Studieservice fra 1.november. I den forbindelse er en samarbejdsaftale under udarbejdelse, hvorfor
det er vigtigt at fremhæve, at der fortsat vil være hårdt brug for den administrative hjælp i forhold til
studienævnsarbejdet. Dette bør fremgå af aftalen.
Studienævnet understregede vigtigheden af, at der bør være tilstrækkelig administrativ kapacitet i
Slagelse til at klare den voldsomt stigende arbejdsbelastning i forhold til studienævnsarbejdet.

Ad. 8. . Evalueringen af studieintroduktionerne 2015
AJ informerede om, at de to introduktionsdage på Campus Slagelse havde været en fantastisk oplevelse. Der var tilmeldt omkring 200 nye studerende. Ligeledes blev rusturen en stor succes, hvor alt
gik som planlagt. Meget glade og tilfredse studerende vendte hjem fra denne oplevelse.
RG vurderede, at årets studiestart i Odense havde været den bedste hidtil. Intro-dagene var blevet
udvidet fra 2 til 3 dage. Den ekstra dag fungerede som en social intro-dag, og den tjente sit formål
ved at skabe en meget fin stemning blandt de nye studerende, og mange fandt ind i nye fællesskaber
i løbet af dagen. Også de 2 faglige intro-dage var vellykkede. Her blev de studerende bl.a. involveret i et case-arbejde i mindre gruppe, hvor de fik stillet en kommunikationsopgave for en virksomhed: Middelfart Sparekasse, og denne udfordring klarede de studerende med succes. Rusturen blev
ligeledes afviklet på bedste vis.
IMN fortalte, at hun som underviser sjældent havde mødt så motiverede og glade 1. årsstuderende,
hvoraf mange allerede var etableret i grupper.
FS informerede om intro-dagen for de kandidatstuderende og tilvalgsstuderende, og denne dag havde også været meget vellykket.

Ad.9. Evaluering af studiestartsprøven 2015
FS oplyste, at efter den ordinære eksamen og reeksamen i Studiestartsprøven er der nu 5 studerende
i Odense og 16 studerende i Slagelse, der forventes udskrevet.
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De studerende er blevet informeret om, at de indtil den 22. september kan søge SN om dispensation.
Hvis ikke denne bevilges, vil de studerende pr. 25. september blive udskrevet.
De 16 studerende, der forventes udskrevet, er primært studerende, der ikke er mødt op til eksamen,
så studiestartsprøven fungerer efter hensigten i forhold til at få udskrevet de studerende, der reelt
ikke er interesseret i og motiveret til at påbegynde en uddannelse.

Ad. 10. Drøftelse af resultater fra studiemiljøundersøgelsen 2015
Den 5. undersøgelse af studiemiljøet på SDU blev gennemført i marts måned. Undersøgelsens
overordnede formål er at give et øjebliksbillede af, hvordan de studerende vurderer studiemiljøet,
og i år besvarede 46,5 % af de ca. 22.000 studerende heltidsstuderende det elektroniske spørgeskema.
FS opsummerede hovedresultaterne vedr. undersøgelsens resultater generelt og for IVK. Generelt er
humanisterne de mindst tilfredse. Det kan videre konstateres, at jo mere tid, den studerende opholder sig på universitetet, jo større tilfredshed.
Overordnet set kan konkluderes, at der er plads til forbedringer, idet IVK ligger lige under gennemsnittet. De mest tilfredse studerende er studerende på Medier og Kandidatuddannelsen, Odense og i
Slagelse er det Sprog og Kommunikation. Størst utilfredshed er hos studerende med et Sprog og
Kommunikation, Odense og i Slagelse studerende på International Marketing og PBA.
På visse studier viser resultaterne, at oplevelsen af det faglige og især det sociale fællesskab kunne
være bedre. Det samme er tilfældet for resultaterne vedr. ensomhed. MLH pegede bla. på, at fraværet af studiegrupper på hans uddannelse, kan være med til at forklare undersøgelsens mindre gode
resultat, ligeledes at studerende i for ringe grad overhovedet møder op og deltager i undervisningen.
Her er pendlerne et særligt problem, idet de sjældnere bliver del af fællesskabet.
Det blev nævnt, at visse studier på SDU og på universiteter i det øvrige land har valgt at lave tvungne studiegrupper.
RG og LW pegede på, at det er uhyre vigtigt, at der laves forskellige studenterarrangementer som
f.eks. et Russpor og en case-competition på IVK-dagen. Mange studerende møder op, oplever at
være del af et fællesskab, og dette kan bane vej for integrering socialt og fagligt.

Ad.11. Afslutning af projekt De Studerende i Centrum samt videreførelse af projekter og initiativer
Projektet De studerende i Centrum, opstartet i 2010, har nu nået sin afslutning. Der foreligger nu en
rapport og en række anbefalinger, og fakultetet skal fastlægge, hvilke områder og initiativer, der fremadrettet skal prioriteres. FS opfordrede studienævnet til at drøfte hvilke initiativer, der bør nyde fremme.
Følgende anbefalinger blev især fremhævet: Studie- og karrierevejledningen i campusbyerne (punkt 10).
Studienævnet understregede vigtigheden af, at de studerende – uanset på hvilket campus, de studerer –
får den samme service.
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RG fremhævede og roste etableringen af Studenterservice, hvor mange forskellige vejledninger er blevet
samlet under et. Ligeledes arrangementer som De Studerendes Dag med Institutdysten.
NBJ oplyste, at dette arrangement havde været meget vellykket i Slagelse og havde samlet omkring 200
studerende, mens RG fandt, at Odense skulle blive bedre til at få dette arrangement planlagt og iværksat.
RG pegede også på, at det er vigtigt med de lokale tiltag, også i de mindre byer. Mit SDU – on-line
kommunikation for de studerende – er også et spændende initiativ. Tilsyneladende ligger projektet lidt
stille, idet MLH, der sidder i arbejdsgruppen, oplyste, at der ikke har været afholdt møder det sidste år.
Endelig pegede RG på de lokale puljer til studenteraktiviteter. Puljen er søgt i forhold til forbedringer i
Akvariet. RG mente dog, at der er behov for en større synliggørelse af disse puljer.
TLJ pegede endvidere på: Karriere- og kompetence-afklaringsforløb i curriculum (punkt 11). De studerende skal i højere grad i undervisningen hjælpes til af få klarhed over egne kompetencer, og hvordan
disse kan indgå i forhold til arbejdsmarkedet.
AJ forslog Lokale bottum up initiativer (punkt 17).

Ad.12. Forslag om forskeruddannelsesspor på de humanistiske kandidatuddannelser
FS orienterede om, at Undervisnings- og Forskningsministeriet ønsker, at Ph.d. studerende skal ”igangsættes” på et tidligere tidpunkt end tilfældet er i dag, hvor de danske Ph.d. studerende generelt er ældre
end i den øvrige del af verden. Der er fra lederen af Ph.d.- skolen Carl Bache derfor kommet et forslag
til en såkaldt 4 plus1plus 3 model. Modellen indebærer: 4 år der består af bachelorstudiet og første år af
kandidaten, 1 år som scholarstipendiat til færdiggørelse af kandidatstudiet og 3 år som Ph.d.stipendiat\studerende. På nuværende tidspunkt er der ca. 15 stipendiater i gang ved ISK, og der optages
ca. 4 pr. år. AJ anførte, at det er vigtigt ikke at øremærke stipendier til egne studerende og derved skabe
”indavl” og samtidig bremse ansøgere udefra. Men i den udstrækning, at der kun er tale om en enkelt
studerende ud fra de ovenfor anførte retningslinjer, kan der gives opbakning til forslaget fra ph.d.skolen.

AD.13. Ny ansvarsfordeling i studievejledning på humaniora
FS informerede om, at der i forbindelse med etableringen af den nye centrale Studievejledningen er
blevet en ny ansvarsfordeling, hvor Studievejledningen nu bl.a. skal tage sig af regelorienteringen.
Den nye studievejledning medfører, at den faglige vejledning skal reduceres. FS spurgte til erfaringerne med den nye vejledning. AJ mente ikke, at campus Slagelse oplevede den nye vejledning, idet
den ikke har været på deres campus. Derimod arbejder de faglige vejleder på stedet rigtig godt og
fungerer fint for de studerende.
NBJ nævnte, at han som faglig vejleder har brugt den nye studievejledning ganske få gange, men at
vejlederne i Slagelse i øvrigt kører dette arbejde selv. FS pegede på, at konsekvenserne af studiefremdriften kræver langt mere vejledning af de studerende end tidligere, hvorfor det ikke vurderes
hensigtsmæssigt at skære i antallet af de faglige vejledere. NBJ understregede, at de faglige vejleder
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har få timer til deres job, der specielt i starten og slutningen af et semester betyder en øget arbejdsbyrde. På nuværende tidspunkt er der allerede underskud af tildelte timer.

AD.14. Orientering om status for fremtidig ordning for videnskabsteori
FS oplyste, at der for et halvt år siden blev nedsat et udvalg på tværs af studier, der har arbejdet med
den fremtidige ordning for disciplinen videnskabsteori. På nuværende tidspunkt er udvalget ved at
nå et fælles koncept for strukturen, hvor IVK qua sin størrelse har fået sin ”egen søjle”. Fremadrettet skal arbejdsgruppen se på fagets faglige indhold. Sune Vork Steffensen er IVK´ s repræsentant i
arbejdsgruppen.

AD. 15. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 22. oktober kl. 14.15 – 16.30 i mødelokale Sokrates,
SDU, Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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