SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation
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15. december 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 15. december 2016 kl. 14.15-16.30, Odense

I mødet deltog: Astrid Jensen (AJ), Thomas Wegener Friis (TWF), Lars Bøcher (LB), Tine Lynfort
Jensen (TLJ), Benjamin Truels Hansen (BTH), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Ann-Cathrine Trane
Nielsen (ATN)
Fraværende: Flemming Smedegaard (FS), Mikael Libak Hansen (MLH), Mie Skougaard Pedersen
(MSP)
Observatører: Emil Bisp Petersen, Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Godkendelse af BA-studieordning Odense 2017 (bilag)
7. Godkendelse af kandidatstudieordning Odense 2017(bilag)
8. Godkendelse af Masterstudieordning Odense 2017(bilag)
9. Godkendelse af studienævnets mødeplan for 2017 (bilag)
10. Forårets markedsføringsaktiviteter (åbent hus, valg undervejs – kandidat- og
efteruddannelsesmesse, informationsmøder mv.)
11. Foreløbig evaluering af projekterne med facilitering af studiegrupper og akademisk
skriftlighed
12) Høring - fælles retningslinjer for BA-projekter(bilag)
13) Ændring af eksamensformen for Dansk tekstanalyse og tekstproduktion 2 F17(bilag)
14. Evt.
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Næstformanden Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) bød velkommen til studienævnsmødet og meddelte,
at formanden Flemming Smedegaard (FS) havde meldt forfald. Endvidere nævnte NBJ, at punkt 11.
på dagsordenen: Foreløbig evaluering af projekterne med facilitering af studiegrupper og akademisk
skriftlighed vil blive udskudt til næste møde i januar 2017, da bilagsmaterialet endnu ikke var fremsendt. Endelig oplyste NBJ, at der den 13. december var blevet udsendt materiale vedr. et ekstra
punkt på dagsordenen vedr.: Fag til godkendelse i studienævnet for IVK. Dette punkt behandles
som dagsordenens sidste punkt. Herefter blev dagsorden godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 24. november 2016 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Vedr. ændring af bedømmelsesformen i faget Research Methods i Slagelse.
Underviser i faget Research Methods har fremlagt forslag om, at bedømmelsesformen ændres fra
B/IB til 7-trinskala. Endvidere at denne ændring skal træde i kraft ved vintereksamen 2016/17.
Studienævnet tilsluttede sig ændringen af bedømmelsesformen. Mht. tidspunktet for ikrafttræden
har fakultetet og eksamenskontoret meddelt, at dette ikke kan nås på dette fremskredne tidspunkt i
semestret. Ændringen kan således først træde i kraft om et år i 2017.
3.2 Transport efter 15. januar 2017
Studienævnssekretæren oplyste, at pr. 15. januar 2017 kan klippekort ikke længere benyttes. Herefter skal der fra gang til gang bestilles elektroniske billetter. Billetterne fremsendes via PostNord, og
da der er op til 14 dages postleveringstid, skal afbud til studienævnsmøder i Slagelse ske senest 14
dage før mødet til sekretæren.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: NBJ oplyste, at der den 15. december var julegløgg og juleklip i Akvariet for
alle interesserede. Der har ikke været afholdt møde siden sidste studienævnsmøde.
Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) meddelte, at december mødet var blevet udskudt til januar 2017. Han meddelte endvidere, at de to valgte suppleanter fremover vil deltage i møderne mhp. at fastholde en kontinuitet i studienævnsarbejdet, idet BTH’s forlader studienævnet til sommer.
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Ad.5 Dispensationer
Der var ingen dispensationsansøgninger på dette møde.
Se fortroligt referat.

Ad.6. Godkendelse af BA-studieordning Odense 2017
Det blev oplyst, at der først 15. december var fremsendt fagbeskrivelser for engelskfagene: Sprogfærdighed, mundtlig og skriftlig samt Samfund og Historie. Det blev aftalt, at disse fagbeskrivelser
udsendes sammen med dette referat, og bemærkninger til forslagene sendes senest den 2. januar
2017 til studienævnssekretær M. Pedersen (marian@sdu.dk)

Ad.7. Godkendelse af kandidatstudieordning Odense 2017
Det blev oplyst, at for at reducere omfanget af ECTS med ekstern censur fra 40 til 30 ECTS på
IVK-kandidat med engelsk specialisering ændres eksamensformen i Strategisk Tekstproduktion og
Kommunikation fra en fri hjemmeopgave til en bunden hjemmeopgave á 7 døgns varighed med 1
eksaminator. Studienævnet godkendte dette.
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at underviser i Organisationskommunikation i praksis havde informeret
om, at der også vil blive fremsendt et ændringsforslag til dette fag.

Ad. 8. Godkendelse af Masterstudieordning Odense 2017
Studienævnet godkendte det fremlagte forslag.

Ad. 9. Godkendelse af studienævnets mødeplan for 2017
Flg. mødeplan for 2017 blev godkendt:
Torsdag 26. januar kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 23. februar kl. 14.15 i Odense
Torsdag 23. marts kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 20. april kl. 14.15 i Odense
Torsdag 18. maj kl.14.15 i Slagelse
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Torsdag 29. juni kl. 9.15 i Odense
Torsdag 24. august kl. 14.15 i Odense
Torsdag 28. september kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 26. oktober kl. 14.15 i Odense
Torsdag 23. november kl. 14.15 i Slagelse
Onsdag den 13. december kl. 14.15 i Odense

Ad. 10. Forårets markedsføringsaktiviteter (åbent hus, valg undervejs – kandidat- og
efteruddannelsesmesse, informationsmøder mv.)
NBJ oplyste, at der er planlagt flg. aktiviteter i 2017:
Lørdag den 25. februar 2017: Åbent hus i Odense og Slagelse
Onsdag den 8. marts: Valg undervejs (kandidat og tilvalg) samt efteruddannelsesmesse, hvor FS
vil afholde separate oplæg om både kandidat, tilvalg og masteruddannelsen.
Onsdag den 15. marts kl. 12-14: IVK (Odense) informationsmøde om kandidatuddannelsen
Mandag den 20. februar 2017 kl. 12-14: Informationsmøde for nuværende kandidater vedr. mulighederne på 3. semester.
Onsdag den 1. marts kl. 12-14: Informationsmøde om elitemodulet
AJ foreslog, at kandidatstuderende fra Odense i foråret 2017 skulle komme til Slagelse mhp. at informere om IVK-kandidatuddannelsen. Endvidere at der arbejdes med videre med at få etableret et
Brobygningsprojekt, der bla. skal give IVK ’er fra Slagelse en mulighed for at overvære kandidatundervisning i Odense.

Ad. 11. Foreløbig evaluering af projekterne med facilitering af studiegrupper og akademisk
skriftlighed
Dette punkt udgik og vil blive behandlet på studienævnsmødet den 26. januar 2017.

12) Høring - fælles retningslinjer for BA-projekter
Studienævnet gav sin opbakning til forslaget om fælles retningslinjer og kontrakt for BA-projekter
med flg. anbefalinger: Studienævnet vurderer, det er meget vigtigt, at de studerende kommer i gang
med BA-processen på et tidligere tidspunkt end det, forslaget lægger op til. Det forslås, at der allerede før efterårsferien afholdes informationsmøde med de studerende, og at de hurtigt herefter får
tildelt en vejleder. Endvidere påpegede studienævnet, at der er brug for en præcisering af projektbeskrivelsen, herunder hvad den skal indeholde, hvor mange sider der skal afleveres m.v.
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Specielt for IVK-Odense blev nævnt, at det skal tydeliggøres på blanketterne, at de studerende skal
vælge, hvilken af deres to linjer, de vil skrive BA-projekt på samt at de skal vælge sprog.

13) Ændring af eksamensformen for Dansk tekstanalyse og Tekstproduktion 2 F17
Der var fremsendt forslag fra underviser i faget Dansk tekstanalyse og tekstproduktion 2, Slagelse
mhp at ændre eksamensformen fra en bunden til en fri hjemmeopgave i faget. Den fagansvarlige
havde forinden godkendt forslaget. Ændringerne ønskes iværksat således, at de kommer til at gælde
fra foråret 2017. Studienævnet godkendte forslaget. Det blev aftalt, at fakultetet skulle kontaktes
mhp at afklare mulighederne for ikrafttræden allerede fra F17.
Fakultetet har efterfølgende meddelt, at ændringerne kan gennemføres, således de er gældende fra
forårssemestret 2017. Fakultetet sørger for ændringerne.

Ad. 14. Fag til godkendelse m.h.p. at blive udbudt af IVK-Masteruddannelsen.
Mastersekretariatet har anmodet om at kunne udbyde 3 valgfag under IVK’s masteruddannelse. Det
drejer sig om: Kulturmøde og Arbejdsmarkedsintegration – Migration, Sundhed og Sygdom samt
Uledsagde Flygtninge og Antiradikalisering.
Flemming Smedegaard (FS) oplyste telefonisk, at baggrunden for forslaget er, at de 3 valgfag ikke
umiddelbart vil kunne lægges ind under andre masteruddannelser. Det blev endvidere nævnt, at
studerende på disse valgfag, hvis de blev udbudt under IVK-masteren, også ville få deres opmærksomhed og interesse rettet mod fag fra IVK-masteren.
AJ spurgte ind til konkurrenceproblematikken i forhold til masterens egne valgfag. FS vurderede
ikke, at dette vil blive tilfældet, da IVK-masterstuderende som udgangspunkt vil vælge fra det direkte fagrelaterede IVK-valgfagsudbud.
Studienævnet lagde vægt på, at fagbeskrivelserne indeholder såvel interkulturelle- som kommunikative aspekter, og drøftelserne mundede ud i en godkendelse af valgfagene på IVKmasteruddannelsen.

15. Evt.

Der var intet til dette punkt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 26. januar 2017 kl. 14.15 – 16.30, Campus Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

5

