SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
26. august 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 25. august 2016 kl. 14.15-16.30, Odense

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Lars Bøcher (LB), Tine Lynfort
Jensen (TLJ), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Michael Libak
Hansen (LBH), Benjamin Truels Hansen (BTH)
Afbud: Thomas Wegener Friis, Rasmus Vesterbo Larsen,
Observatører: Louise Vinther Andersen (LVA), Emil Bisp Pedersen (EBP), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS).

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. Drøftelse af evalueringsrapport for forårssemestret (bilag)
7. Evaluering af årets ansøgnings- og optagelsestal
8. Opfølgning på studieintroduktionsaktiviteter
9. Uddannelsesberetninger og efter Odenses uddannelsessamtale (bilag)
10. Status for implementering af projekt med obligatoriske studiegrupper
samt for projekt med akademisk skriftlighed på 1. semester
11. Efter fakultetets ledelsesseminar
12. Nedsættelse af planlægningsgruppe for næste IVK-dag
13. Evt.
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 29. juni 2016 blev godkendt.

Ad.3. Meddelelser
3.1. Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at direktionen ved SDU har besluttet, at alle uddannelser i
forbindelse med optaget fra 2017 skal afvikle en uniTEST, og at der for få udvalgte uddannelser
også skal gennemføres fagspecifikke test. Det drejer sig om uddannelser, der allerede har udviklet
og gennemprøvet de fagspecifikke test. For IVK gælder dette for spansk. Fakultetet har derudover
fået godkendt, at også IVK tysk og IVK to sprog med tysk eller spansk i kombination må gennemføre fagspecifikke test.
3.2. Astrid Jensen (AJ) fremlagde et forslag til rettelse til BA-studieordningen 2014 i International
Virksomhedskommunikation vedr. faget: Language and Globalization (§37). Under bedømmelsesform har der tidligere fejlagtigt været anført: 7-trin-skala. Dette skal ændres til G/IG.
Studienævnet godkendte rettelsen.
3.3. I forbindelse med studieordninger der skal træde i kraft pr. 1. september 2017, har fakultetet
udmeldt frister for nye/reviderede studieordninger. Senest den 15. november skal studienævnet således sende en oversigt til fakultetet over nye studieordninger og rettelsesblade, der skal træde i
kraft 1. september det kommende år. Senest den 5. januar 2017 skal studienævnet sende de godkendte nye studieordninger, reviderede studieordninger samt evt. rettelsesblade til fakultetet. Endvidere vil blive udsendt nye Fællesbestemmelser og nyt Vademecum. I studieordningerne skal indarbejdes elementer vedr. Internationalisering herunder IaH samt reduktion i antal af eksamener.
Mht. Internationalisering kræves der ingen ændringer i forhold til IVK-kandidatuddannelsen med
engelsk, idet uddannelsen i sig selv er international. Internationalisering for kandidatuddannelsen
med dansk vil blive indarbejdet gennem faget: Kommunikation i en Globaliseret Verden (IaH).
Hvorledes bestemmelserne om reduktion af antal eksamener skal indarbejdes er endnu uafklaret,
idet studienævnet afventer fakultetets svar på en række spørgsmål herom.
3.4. FS oplyste, at de endelige studieadministrative regler som følge af den ny universitetslov nu
foreligger og er offentliggjort. Alle regler findes nu i: Samling af SDU’s regler om studiefremdrift.
Det centrale heri er studieaktivitetskravet, der udmøntes som et akkumuleret studieaktivitetskrav,
hvor studerende skal have bestået mindst 45 ECTS/år.
I forlængelse heraf informerede FS om fakultetets udmeldinger vedr. studietiden: Der tegner sig et
billede af imponerende forbedringer på SDU som helhed og på Humaniora i særdeleshed. Fra 2015
til 2016 er gennemsnitsforsinkelse på kandidatuddannelserne for HUM faldet med hele 5,6 måneder
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til 7,7 måneder i snit. For BA er gennemsnitsforsinkelsen fra 2015 til 2016 faldet med 0,6 måneder
til 3,7 måneder. Endvidere viser de seneste beskæftigelsestal, at SDU på nuværende tidspunkt har
den laveste dimittendledighed indenfor Humaniora (18,8 %) sammenlignet med de øvrige universiteter.

Ad. 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at der vil blive afholdt generalfor- samling i Fagrådet den 28. september.
Brugerudvalget i Slagelse: Der var intet nyt herfra.

Ad.5. Dispensationer
Se fortroligt referat
6. Drøftelse af evalueringsrapport for forårssemestret
FS pegede indledningsvis på problematikken omkring rettidig aflevering af evalueringsrapporterne.
Ved udløb af dead-line ultimo juni var der kun afleveret rapporter for 73 ud af 98 kurser. Efter flere
rykkere er status d.d., at 1 rapport fortsat mangler.
Generelt viser evalueringsrapporterne, at de største udfordringer angår dårligt fremmøde og mangelfuld undervisningsdeltagelse, hvilket igen udfordrer mulighederne for at kunne realisere Humanioramodellen.
Positivt er tilbagemeldinger vedr. en række nye initiativer i undervisningen som f.eks. nye feedbackformer, brug af nye e-learningsværktøjer, alternativ organisering af undervisning, teamteaching
m.v. Disse tiltag sammen med f.eks. Mønsterbryderprojekt, Tænkeboksen, studiestartsprøve og nu
de kommende studiegrupper og indsatsen vedr. akademisk skriftlighed vurderes alle på sigt at bidrage til løsningen af de udfordringer, IVK-uddannelserne står overfor. I forlængelse heraf oplyste
FS i øvrigt, at IVK høstede stor ros ved uddannelsesberetningssamtalerne for IVK’s forskellige pædagogiske initiativer.
I forhold til problematikken omkring fremmøde og undervisningsdeltagelse understregede studienævnet vigtigheden af, at der løbende planlægges og fastsættes krav til de studerende i form af opgaver, oplæg, mv., således den studerende ikke oplever blot at kunne ”sidde sin eksamen af”.
På spørgsmålet om mulighederne for elektronisk evaluering oplyste FS, at det p.t. drøftes, om der
skal indføres et centralt, ensartet og digitalt evalueringssystem. FS udtalte, at elektronisk evaluering
kunne være en mulighed, dog således at den enkelte underviser selv kan vælge, om han/hun ønsker
at bruge den nuværende evalueringsform eller den digitale. Afgørende i denne sammenhæng er den
dialog, der gerne skulle finde sted mellem underviser og de studerende vedr. undervisningen med
henblik på at få en kvalitativ evaluering..
Ad. 7. Evaluering af årets ansøgnings- og optagelsestal
Odense: FS oplyste, at 172 BA-studerende har fået tilbudt en studieplads og 149 har accepteret
denne plads. På kandidatuddannelsen har 267 søgt om optagelse, og 132 har fået tildelt en studie-
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plads. På tilvalgsuddannelsen, Organisatorisk Kommunikation er der kun optaget 15. Dette betyder,
at der ikke bliver oprettet et selvstændigt hold, men at timerne skal samlæses med BA 1. semester.
Slagelse: AJ meddelte, at 99 på Marketing, 59 på Kommunikation og 50 på PBA-uddannelsen har
fået en studieplads.

Ad.8. Opfølgning på studieintroduktionsaktiviteter
Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) oplyste, at samarbejdet med HK i forbindelse med studieintroduktionen er blevet afbrudt, da HK har trukket sig fra universiteterne. I stedet har der været
taget kontakt til Dansk Magisterforening, og der er lavet aftale om, at de øger bidraget til introduktionsaktiviteterne. BTH oplyste endvidere, at studiestartsintroduktionen i forhold til tidligere er
forlænget med 1 dag, således at arrangementerne nu forløber over 3 dage. De studerende præsenteres for et studiestartsprojekt, en case, som de har 24 timer til at besvare. Casen drejer sig om campus Slagelse, om Slagelse som universitetsby og om de muligheder, byen byder på. Foredragsholdere er ligeledes inviteret til denne event. De forskellige løsninger på projektet præsenteres på plancher, og borgmesteren m.fl. sørger for nomineringen. Efterfølgende afholdes fernisering i Kutteren
(fredagsbaren). Alle aktiviteter er klar til mødet med de studerende den 29. august.
Datoerne for introarrangementerne i Slagelse er:
Introdage for BA-studerende: den 29. – 31. august
Hyttetur fra den 11. – 13. september
Studiestartsprøve den 7. september – reeksamen den 9. september
Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at alle aktiviteter vedr. introdagene er planlagte
og klar til de studerendes indtog den 31. august.
Datoerne for introarrangementerne, Odense er:
BA-studerende har 3 introdage fra den 31. august – 2. september
Hyttetur den 9. – 11. september
Studiestartsprøven afholdes den 8. september – reeksamen den 12. september
Tilvalgsstuderende har 1 introdag den 2. september
Kandidatstuderende har 1 dag den 1. september

Ad.9. Uddannelsesberetninger og efter Odenses uddannelsessamtale
FS refererede fra uddannelsesberetningssamtalen for IVK-Odense med repræsentanter fra fakultetet
den 22. august. Under mødet blev bl.a. drøftet udfordringerne vedr. frafald og vedr. beskæftigelse.
Masteruddannelsen indgik ikke i samtalen. Der er planlagt en revision af uddannelsen, der også skal
omfatte Slagelse og Kolding. Tidshorisonten er 1½-2 år. Nye elementer, der vil indgå i den fremtidige studieordningen, vil løbende blive indfaset i den nuværende studieordning. I forbindelse med
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revisionsarbejdet vil der blive rettet henvendelse til 8 forskellige forskningsmiljøer, og de vil blive
anmodet om at give deres evt. bidrag til den nye masteruddannelse.
Uddannelsesberetningssamtalen for IVK- Slagelse afholdes den 8. september.

Ad. 10. Status for implementering af projekt med obligatoriske studiegrupper samt for projekt med akademisk skriftlighed på 1. semester
FS opsummerede indledningsvis fakultetets tiltag i forhold til at begrænse frafaldet på visse studier
med såvel understøtning af studiegrupper på 1. studieår som hjælp til fremme af akademisk skriftlighed. Alle studerende på første år skal indgå i obligatoriske studiegrupper. Uddannelserne organiserer studiegrupperne. Studiegrupperne skal inddrages systematik i undervisningen i udvalgte fag,
og underviserne bakker aktivt op om studiegruppernes arbejde. Studiegrupperne kan understøttes af
VIP-mentorer.
Det er nu besluttet, at det ikke kun er udvalgte IVK-uddannelser i Odense, men alle uddannelserne,
der er omfattet af disse aktiviteter. Studiegrupperne i Odense kommer til at bestå af 6 studerende
tilfældigt udvalgt. Grupperne vil blive supporteret af faglige tutorer, og to VIP´er, vil ligeledes indgå i dette arbejde.
Mht. indsatsen i forhold til akademisk skriftlighed vil denne blive koblet på faget: Organisationsteori. De studerende vil til efterårsferien skulle aflevere en skr. opgave, hvorefter underviserne vil give
feedback. De studerende, der måtte have særlige udfordringer, vil blive tilbudt hjælp og støtte i
form af f.eks. kurser, workshops og lign. udbudt af Læringszonen.
AJ oplyste, at i Slagelse vil såvel studiegrupperne som indsatsen vedr. skriftlighed blive forankret i
projekt: Tænkeboksen. Tænkeboksen har en meget bred tilslutning blandt de studerende og understøttes af de faglige vejledere og relevante VIP`er. Tænkeboksen har hidtil opnået bemærkelsesværdige gode resultater med sit arbejde som studiecafé. Der er bevilget en studentermedhjælp, der skal
stå for koordinereingen af Tænkeboksens arbejde med de faglige tutorers arbejde med studiegrupperne.
Studiegrupperne etableres i forbindelse med introforløbet for både IVK og PBA-studerende. Grupperne sammensættes af de faglige vejledere og tutorer. Studiegrupperne understøttes i løbet af 1. og
2. semester af de faglige tutorer. Studiegruppernes arbejde tilknyttes til undervisningen via de
VIP’er som understøtter Tænkeboksens arbejde.
Mht. indsatsen for akademisk skriftlighed vil der i forbindelse med udvalgte fag på 1. semester blive givet mulighed for feedback. En ugentlig grammatikcafé vil også give de studerende mulighed
for at få feedback, hvor Tænkeboksen inddrages i arbejdet med at arrangere studiecafé med mulighed for gruppe-feedback, skriveworkshops mv. Endelig vil studerende på PBA-uddannelsen i faget
Visuel Analyse og Design på 1. semester skulle aflevere en ekstra skr. opgave i faget, og i samarbejde med Tænkeboksen gives de studerende feedback på opgaven.
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Ad.11. Efter fakultetets ledelsesseminar
FS oplyste, at der var afholdt ledelsesseminar den 15.-16. august i Middelfart. I fokus var studielederens job herunder behovet for support, studielederens opgaver m.v. samt forskellige temaer f.eks.
studievejledningen ved humaniora. AJ og FS fandt mødet konstruktivt og med god erfaringsudveksling.

Ad.12. Nedsættelse af planlægningsgruppe for næste IVK-dag
FS anmodede Fagrådet om at udpege 3 eller flere studerende, der vil indgå i planlægningsarbejdet
af den næste IVK-dag. Den afholdes 10. marts 2017. Endvidere efterlystes også endnu en VIP, der
udover studielederen vil indgå i dette planlægningsarbejde. Der forventes afholdt et første møde
inden udgangen af september.

Ad.13. Evt.
Der var intet til dette punkt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 29. september kl. 14.15 – 16.30, Campus Slagelse
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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