SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
19. november 2015

Referat af IVK-studienævnsmøde den 19. november 2015 kl. 14.15-16.30, campus Slagelse

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Lars Bøcher (LB), Rasmus Groth
(RG), Michael Libak Hansen (MLH), Nicholas Bech Jacobsen (NBJ), Mie Skougaard Pedersen
(MSP), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG)
Afbud: Tine Lynfort Jensen (TLJ), Inge-Marie Nielsen (IMN), Caroline Danielsen Larsen (CDL)
Observatører: Louise Vinther Andersen, Lars Wolgast, Benjamin Truels Hansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Dispensationer
6. Revision af enkelte discipliner i studieordningerne med ikrafttrædelse 1.9. 2016 (bilag)
7. Alternative optagelseskriterier
8. Evaluering af studiepraktik 2015
9. IVK’s deltagelse i Valg Undervejs den 24. februar 2016
10. Mødedatoer for forårets møder
11. Høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse
12. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet af studienævnsmøde den 22. oktober 2015 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1. Studienævnsformanden (FS) informerede om mødet i IVK’s Uddannelsesråd den 18. november. På dette møde blev drøftet et forslag om et Syddansk Language Center: En idéskitse til organiseringen af fremtidens sprog på SDU. Forslaget er udarbejdet og blev fremlagt af lektor Sune Vork
Steffensen. Ligeledes et forslag om et styrket samspil mellem humaniora på SDU og omverdenen,
udarbejdet af forskergruppen TRILO og fremlagt af ph.d. stipendiat Bjarne Christensen. Forslaget
skal ses som et indspil til det pågående visionsarbejde ved det Humanistiske Fakultet. Endelig drøftedes en revision af IVK-masteruddannelsen.
3.2. Besparelser: Regeringen har udmeldt, at der skal spares 2 % om året i de kommende 4 år på
uddannelserne, et såkaldt omprioriteringsbidrag. Det humanistiske fakultet skal således spare 25-30
millioner kr., hvortil kommer de negative effekter af dimensioneringen. Den 4. april 2016 vil SDU’s
bestyrelse vedtage en nedskæringsplan. Forinden afholder dekanen en række medarbejdermøder i
november og december herunder i Odense den 23. november og i Slagelse den 30. november. Bl.a.
studienævnene får mulighed for at komme med forslag og ideer til strategiske til- og fravalg. Punktet vil derfor blive behandlet på det næste studienævnsmøde den 17. december, hvorefter forslagene
vil blive sendt til fakultetet. Der kan også af enkeltpersoner eller grupper sendes forslag direkte til
dekanen indtil den 20. januar. I februar sender dekanen et samlet forslag til direktionen, der behandler dette inden bestyrelsesbehandlingen i april.
3.3. Der er udarbejdet en ny rammemodel for, hvordan universitetets indtægter fra finansloven fordeles til fakulteterne, og hvordan fællesomkostningerne dækkes. I dag fordeles alle uddannelsesindtægterne med 70 % til fakulteterne og 30 % til SDU herunder fællesområdet. Fremover – for at
fremme at flere studerende tager til udlandet – vil der blive givet en incitamentstakst på 75.000 kr.
for SDU studerende, der tager på udlandsophold, 15.000 kr. til studerende, der kommer hertil fra
udlandet og 40.000 kr. for studerende, der betaler alt selv. For at finansiere ovenstående incitamenter, bidrager fakulteterne med 3 % af uddannelsesbevillingen. Den fremtidige fordeling af uddannelsesindtægterne er derfor ændret til en 67/3/30 model, hvor de 67 % går til fakultet, 3 % til finansiering af incitamenter, der tilfalder fakulteterne og 30 % til SDU Reserve. Det vil altså stadigvæk
være 70 % af uddannelsesindtægterne, der fordeles til fakulteterne.
3.4. Fra politisk hold vil der komme forslag til ændringer i fremdriftsreformen. Forslaget indebærer,
at det enkelte universitet får større frihed til selv at beslutte, hvordan reformens bestemmelser skal
implementeres, men endemålet er stadig det samme: At studietiden på de danske universiteter i
gennemsnit skal nedbringes med 4,3 mdr. pr. studerende. FS formoder ikke, forslaget vil medføre
de store ændringer udover evt. justeringer af de mest besværlige administrative procedurer.
FS oplyste, at orlovsmuligheden kan risikere at blive lukket ned; dog ikke for barsel. Baggrunden
er, at der nu er et større antal studerende, der vælger at tage orlov i forbindelse med specialeskrivningen. Denne udvikling kan medføre, at der er færre studerende, der rettidigt afslutter deres uddannelse.
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Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Rasmus Groth (RG) meddelte, at det endelige regnskab for rusturen nu er afsluttet. Der er et lille underskud på 419 kr. Heri er fraregnet den manglende moms fra transporten
og bidraget til bespisning. Underskuddet dækkes dog så rigeligt ind af overskuddet fra sidste år. RG
oplyste endvidere, at der har været en stigning på sponsorater bl.a. fra Forbundet for Sprog og
Kommunikation.
Michael Libak Hansen (MLH) fortalte, at der arbejdes på at styrke samarbejdet i Akvariet med Negot- og Tyskstudierne bl.a. gennem forskellige fælles arrangementer og initiativer. Det er tydeligt,
at fællesskabet i akvariet har ”forkortet distancen” mellem studierne.
RG nævnte endvidere, at det nye fagråd har konstitueret sig med flg.: Ida Cecilie Stub Sørensen
formand, Rasmus Vesterbo Larsen, kasserer, og menige medlemmer: Michael Libak Hansen, Mie
Skougaard Pedersen, Maj Marie Larsen, Katrine Sofia Lind, Caspar Christiansen.
Studienævnsrepræsentanter fra januar 2016 er: Mie Skougaard Pedersen, Michael Libak Hansen,
Rasmus Vesterbo Larsen, Nicholas Bech Jakobsen, Benjamin Truels Hansen og 3. suppleanter:
Ann-Cathrine Trane Nielsen, Caspar Bloch Christiansen og Ida Cecilie Stub Sørensen.
Brugerudvalget i Slagelse: Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) oplyste, at der ikke har været møde i
Brugerudvalget siden sidste studienævnsmøde. Benjamin Truels Hansen oplyste, at der efter rusturen er et overskud på 11.000 kr.
Astrid Jensen (AJ) informerede om, at 2 repræsentanter fra kandidatuddannelserne i Odense (Ramus Groth) og fra Kolding (Morten) har deltaget i informationsmøde for Slagelsestuderende vedr.
kandidatuddannelserne. Ønsket har været at sætte fokus på egne uddannelser, idet mange studerende søger til bl.a. Københavns universitet for at tage deres kandidat.
Der var enighed om, at der ved næste Valg Undervejs i februar 2016 skal informeres herom igen, og
at der sørges for bustransport for studerende fra Slagelse til Odense.
.
Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad.6. Revision af enkelte discipliner i studieordningerne med ikrafttrædelse 1.9. 2016
Der var indleveret et fuldt udarbejdet forslag vedr. IVK-kandidatuddannelsen. Hidtil har danskspecialiseringen på 2. semester bestået af disciplinen Dansk virksomhedskommunikation med to delkurser: a. Multimodal tekstforfatning, Kursus b. Kommunikations- og kampagneplanlægning. De
hidtidige delkurser ønskes fremover at fungere som to selvstændige discipliner uden den fælles
overligger Dansk virksomhedskommunikation og uden den fælles eksamen, da den nuværende fælles eksamen medfører nogle gennemsnitsbedømmelser og ikke viser den studerendes specifikke
kunnen. Studienævnet tilsluttede sig dette forslag.
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Der var endvidere indkommet forslag/kommentarer fra engelskstudiet vedr. fagene: Engelsk Organisationskommunikation 1 og 2. Forslaget skal ses på baggrund af fakultets ønske om, at de enkelte
studier reducere i antallet af eksamener. I Organisationskommunikation 1 foreslås at erstatte en
bunden hjemmeopgave med 3. portefølje opgaver, mens det i Organisationskommunikation 2 ikke
vurderes hensigtsmæssigt at reducere de to eksamener i faget til én. Studienævnet fandt ikke, at
forslaget giver nogen reel reduktion i antal eksamener.
Endelig var der fra spansk- og tyskstudiet et forslag vedr. justering af eksamensformerne i spansk
og tysk for fagene på IVK og Negot (samdrift). Idéen med forslaget er at skabe klart definerede
alternative eksamensformer, hvis en studerende på udlandsophold i 4. eller 5. semester er nødt til at
tage et fag herhjemme via fjernstudier. Studienævnet vurderede, at dette forslag bør drøftes i fællesskab blandt samdriftspartnerne, hvorfor fakultetet anmodes om at indkalde til et sådant møde.
I Slagelse er der et forslag under udarbejdelse vedr. reduktioner af eksamener i BA-uddannelser
med engelsk. Dette forslag vil blive behandlet på næste studienævnsmøde.

AD.7 Alternative optagelseskriterier
FS informerede om, at SDU fra 2017 i en vis udstrækning skal bruge alternative optagelseskriterier
ved halvdelen af de humanistiske uddannelser. For IVK-uddannelserne kommer dette til at gælde
for tysk- og spanskstudierne. Dette betyder bl.a., at studerende skal testes indenfor en række områder kaldet domæner. De 7 domæner er: Motivation, kritisk tænkning, viden, kommunikation, informationshåndtering, skriftlig og mundtlig sprogfærdighed. Når studienævnet har besluttet, hvilke
domæner, der skal bringes i spil for IVK-uddannelserne, skal nævnet beskrive de kompetencer, der
skal testes indenfor de udvalgte domæner.
Studienævnet drøftede de forskellige domæner, og det blev besluttet, at IVK vil bruge flg. domæner: Motivation, viden, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. FS afholder møde med fakultet den
kommende uge m.h.p. afklaring af det videre forløb for studienævnet.

Ad. 8. Evaluering af studiepraktik 2015
Den forelagte evaluering af studiepraktikken i Odense blev drøftet. Generelt var arrangementet vellykket. Evalueringen peger på såvel succes- som forbedringspunkter. I forlængelse heraf forslog
LW, at der kunne etableres et samarbejde med Odense kommune om overnatningsmulighed for de
besøgende. Dette har allerede med succes været afprøvet i Ålborg. Herigennem kunne der for de
besøgende laves arrangementer om aftenen f.eks. i Studenterhuset, således at de kunne bibringes et
mere nuanceret billede af Odense som studieby. Der var bred enighed i studienævnet om, at der skal
arbejdes videre med denne gode ide, der ikke blot skulle omfatte IVK-studerende men gælde for
alle studier. LW vil udarbejde et oplæg til studienævnet.
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Evaluering af studiepraktikken i Slagelse er på vej og vil ligeledes blive forelagt studienævnet.

Ad.9. IVK’s deltagelse i Valg Undervejs den 24. februar 2016
FS oplyste, at faglige vejledere Linette Jørgensen og Lars Wolgast sammen med ham vil stå for
arrangementet for både kandidat- og tilvalgsuddannelserne. Der arbejdes på, at IVK´s informationsmøder kan holdes i U100, hvorved kan sikres, at alle fremmødte kan få en plads og ikke som
sidste år, hvor der kun var plads til halvdelen af dem, der ønsker at høre om IVK.
Det blev endvidere oplyst, at der den 27. februar 2016 er Åbent Hus arrangementer i både Slagelse
og Odense, hvor IVK deltager.

Ad. 10. Mødedatoer for studienævnet foråret 2016:
torsdag 28. januar kl. 14.15 i Odense
torsdag 25. februar kl. 14.15 i Slagelse
torsdag 31. marts kl. 14.15 i Odense
torsdag 28. april kl. 14.15 i Slagelse
torsdag 26. maj kl. 14.15 i Odense
onsdag 29. juni kl. 14.15 i Slagelse

Ad.11. Høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse
Fakultetet har sendt udkast til ny SU-bekendtgørelse i høring. Bemærkninger til udkastet skal være
indkommet senest 30. november 2015. Da næste møde først ligger den 17. december, blev det aftalt,
at evt. bemærkninger til udkastet skal sendes til Marian Pedersen senest den 28. november. Herefter
vil FS videresende studienævnets samlede bemærkninger.
AD. 12 Evt.
Der var intet til dette punkt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 17. december kl. 14.15 – 16.30, Odense
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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