SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
29. januar 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 28. januar 2016 kl. 14.15-16.30, Odense

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Tine Lynfort Jensen (TLJ), Thomas Wegener Friis (TWF), Michael Libak Hansen (MLH), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Mie
Skougaard Pedersen (MSP), Benjamin Truels Hansen (BTH), Rasmus Vesterbo Larsen (RVL)
Afbud: Lars Bøcher (LB),
Observatører: Inge-Marie Nielsen (IMN), Linette Jørgensen, Louise Vinther Andersen, Anne
Traun Ulriksen

Dagsorden:
A. Konstituerende Møde
1. Præsentation
2. Valg af næstformand for studienævn for International Virksomhedskommunikation
B. Studienævnsmøde
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Dispensationer
6. Godkendelse af Årshjulet
7. Boost Camp
8. Informationsaktiviteter for studerende i forårssemestret 2016
9. Høring vedr. censorsystemet
10. Revision af eksamensbestemmelser for Interkulturel Kommunikation (arabisk)
11. Evt.

1

A. Konstituerende møde
AD.1 Præsentation
Studienævnsformand Flemming Smedegaard (FS) bød velkommen til det konstituerende møde med
de nyvalgte studenterrepræsentanter. Deltagerne præsenterede sig. Michael Libak Hansen (MLH)
oplyste, at han ikke vil være i stand til at deltage i forårssemestrets studienævnsmøder pga. undervisning, hvorfor 1. suppleanten Ann-Cathrine Trane Nielsen skal indkaldes.
AD.2 Valg af næstformand for studienævn for International Virksomhedskommunikation
Studenterrepræsentanterne meddelte, at Nicholas Bech Jacobsen, Slagelse indstilles som næstformand for studienævnet. FS informerede om næstformandens opgaver i studienævnet.

B. Studienævnsmøde
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt under punkt 10 vedr. revision af disciplinen: Digital Communication

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet af studienævnsmøde den 17. december 2015 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. FS informerede om humanioras overtagelse af disciplinansvaret for faget: Corporate Communication på IVK-kandidatuddannelsen. Ansvaret har tidligere ligget hos samfundsvidenskab. Marianne Wulff Lundholdt fra Institut for Design og Kommunikation er ny fagansvarlig. Derudover vil
også disciplinansvaret for alle marketingsfag for IVK, Slagelse blive overdraget til humaniora. Dette betyder, at studieordningen for IVK med Engelsk og International Marketing herefter skal revideres.

3.2. FS oplyste, at studienævnsbevillingerne for 2016 nu er udmeldt, og IVK-studienævnet får herefter 175.304 kr. Bevillingen fordeles med 110.000 til IVK-Odense og 65.000 til IVK-Slagelse.
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3.3. Kriterierne for tildeling af midler fra Dimensioneringsomstillingspuljen er pr. 15. januar 2016
udsendt af fakultetet. Puljen består af 25 mill. kr. tilført af SDU og 25 mill. kr. fra det Humanistiske
Fakultet. Pengene skal anvendes til udviklingsprojekter, som kan understøtte udviklingen af nye
og/eller styrke eksisterende aktiviteter på Humaniora i forhold til den tilbageblevne del af uddannelsesporteføljen efter dimensioneringen. FS informerede om de forskellige formål og kriterier, der
skal opfyldes for at få andel i puljen.
3.4. Fakultetet har udsendt information vedr. det tværgående strategiprojekt: Internationalisering af
uddannelse, der er en udmøntning af SDU’s Strategi 2020. Det overordnede formål med projektet er
at sikre, at alle SDU-studerende i løbet af deres studium mødes med et krav om en international
dimension i deres uddannelse i form af et udlandsophold – eller undtagelsesvist et international semester på SDU.
Nogle af de væsentligste forudsætninger for opnåelse af målene er:
• oprettelse af mobilitetsvinduer (dvs. semestre skræddersyet til udlandsophold) på alle uddannelser
• oprettelse af et internationaliseringssemester (’Internationalisation at Home’) på alle uddannelser
• udbud af 30 ECTS på engelsk eller et andet fremmedsprog på alle uddannelser
Det vurderes ikke, at IVK-studierne får specielt store udfordringer i forhold til at opfylde ovennævnte krav.
Køreplanen for processen vil være:
10. marts: Strategiprojektet drøftes på Uddannelsesrådets møde.
7. april: Deadline for bemærkninger fra studienævnene til fakultetets forslag
14. april: 2. drøftelse på Uddannelsesrådets møde og beslutning om implementering
5. januar 2017: Deadline for indsendelse af godkendte studieordninger til fakultetet med implementering af strategiprojektet i studieordningerne.
Ovenstående plan betyder, at studienævnet senest på mødet den 31. marts skal drøfte fakultetets
forslag.
3.5. Fra Juridisk Kontor er udsendt et notat vedr. studienævnenes afgørelseskompetence i optagelsessager.
På baggrund af en konkret sag indskærper Styrelsen for Videregående Uddannelser, at ”studienævn
ikke har kompetence til at træffe afgørelse i sager, der vedrører adgang og optagelse”, idet denne
kompetence ligger i Studieservice.
3.6 I 2016 skal der gennemføres Uddannelsesberetninger og statusmøder for alle universitets uddannelser (jf. SDU’s Kvalitetspolitik). Tidsplanen for denne proces er:
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Ultimo januar – medio februar: Fakultetet forbereder og udfylder fakultetets ansvars områder i Uddannelsesberetningen (DUB)
ultimo februar – ultimo april: Uddannelsesberetningen gøres til gængelige for studieledere og vicestudieledere
Primo maj, juni og august: Der afholdes statusmøder mellem studieledere, vicestudieledere (hvor
relevant) prodekan, dekan og institutledere.
Da Uddannelsesberetningen skal drøftes i studienævnet inden indsendelse til fakultetet, vil disse
drøftelser skulle finde sted på et af studienævnsmøderne enten den 31. marts eller den 28. april
2016.
3.7 FS informerede om de økonomiske midler, der resterer fra projektet: De Studerende i Centrum.
Restbeløbet er blevet delt ud til studierne til pædagogiske initiativer i efteråret 2015 og foråret 2016.
Der er ca. 69.000 kr. tilbage.
Astrid Jensen (AJ) meddelte, at Campus Slagelse meget gerne vil arrangere et heldagsmøde for sine
undervisere. IVK-Slagelse har en meget internationaliseret lærerstab med ca.1/3 af ikke danske undervisere. Dette giver nogle store undervisningsmæssige udfordringer, f.eks. metodiske udfordringer, som der er behov for at få drøftet. Studienævnet tilsluttede sig dette initiativ.
AJ havde endnu et projektforslag for studerende på IVK-uddannelsen, hvor et caseforslag til ”uddannelsernes fælles case 2016” er under udarbejdelse. Casen gennemføres i et samarbejde mellem
SDU, Slagelse Kommune, UCSJ og EASJ samt en eller flere virksomheder. Projektet indebærer et
konkret udviklingsprojekt for en eller flere virksomheder. Studienævnet tilsluttede sig umiddelbart
projektideen, og AJ vil fremsende et mere konkret forslag til drøftelse i studienævnet.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Rasmus Vesterbo Larsen (RVL) meddelte, at der først næste torsdag den 4.
februar er møde i fagrådet. Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at der på fagrådsmødet bl.a.
skal følges op på HK’s kursustilbud. FS har opfordret fagrådet til at drøfte, hvornår IVK-dagen skal
placeres fremover, samt samarbejdspartnere om IVK´s BA-pris.
Brugerudvalget i Slagelse: Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) oplyste, at der først er møde i Brugerudvalget den 8. marts. Det blev nævnt, at der vil blive gjort en større indsats og lavet mere reklame
for Brugerudvalget, således det bemandes bedst muligt og kontinuiteten fastholdes.

Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.
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Ad.6. Godkendelse af Årshjulet
Studienævnet besluttede at udskyde dette punkt til behandling på næste møde.

AD.7 Boost Camp
Campus Slagelse har hidtil årligt afholdt en Boost Camp for gymnasieelever. Eleverne har en hel
dag været på besøg på Campus Slagelse, og dette arrangement har været godt besøgt og meget vellykket (jf. de evalueringer der efterfølgende er blevet indsendt). Der har i dette arrangement hidtil
været indlagt en frokost for de studerende. Nu har Fakultetet meddelt, at de ikke længere kan være
behjælpelige med dette arrangement, og AJ anmoder studienævnet om at understøtte dette initiativ.
Studienævnet vurderer, at hvis aktiviteten er udbytterig for Campus Slagelse, kan den fortsætte evt.
uden betalt frokost.

Ad. 8. Informationsaktiviteter for studerende i forårssemestret 2016
FS meddelte at:
27/2 afholdes Åbent Hus både i Odense og i Slagelse
24/2 afholdes Valg under Vejs for tilvalg, sidefag og kandidatuddannelserne. Der vil igen kører
busser til og fra Slagelse. Der vil for henholdsvis tilvalg og kandidatuddannelsen på IVK være et ½
times oplæg.
3/3: afholdes informationsmøde i U 140 kl. 14-16 om tilvalg og kandidatuddannelsen. Deltagere på
dette møder er studieleder og dels 2. og 4. semesters kandidatstuderende, dels en færdiguddannet
kandidat.

Ad.9. Høring vedr. censorsystemet
Censorudvalget, der er nedsat af regeringen, har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at
gennemføre en høring om censorsystemet på bl.a. universiteterne. Formålet med høringen er at få
viden om institutionens vurdering af det eksisterende censorsystems styrker og svagheder og om
evt. ønsker og forslag til udformningen af fremtidens censorsystem. Høringssvaret vil være et vigtigt bidrag til Censorudvalgets videre arbejde.
FS informerede kort om den nuværende indretning af censorsystemet. I Danmark medvirker uafhængige eksterne censorer til et stort antal eksaminer og prøver. Censorerne er organiseret i nationale landsdækkende censorkorps og beskikkes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter
indstilling fra censorformandskaberne. Censorerne skal sikre en retfærdig bedømmelse af de studerende og medvirke til at sikre prøve- og eksamenssystemets kvalitet. Eksterne censorer skal i dag
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medvirke ved mindst 1/3 af alle eksamener. De eksterne censorer er en blanding af universitetsansatte og aftagere fra virksomheder. I IVK’s censorkorps er der mange flere aftagercensorer end andre steder. De udgør således ¾.
Nogle af studienævnets underviserrepræsentanter pegede på, at det især er aftagercensorerne, der
kan give problemer. Der blev mere specifikt nævnt aftagercensorernes uerfarenhed med opgaven,
lang tids fravær fra censoropgaven, en tendens til at give for høje karakterer og glemme de akademiske regler og ikke at være ajourførte med det faglige stof. Andre underviserrepræsentanter havde
primært positive erfaringer med aftagercensorerne.
Studenterrepræsentanterne pegede på egne oplevelser fra eksamen, hvor studerende på samme hold
har oplevet niveauforskelle med forskellige censorer.
Afsluttende gav studienævnet opbakning til den nuværende ordning med det nationale censorkorps
på tværs af universiteter ikke mindst, fordi den sikrer en ensartet kvalitet. Der peges på udfordringerne især med aftagercensorer. Studienævnet lægger vægt på, at censor også har en akademisk
tilgang til og forståelse for censoropgaven og lægger den til grund for sine bedømmelser. Derfor
anbefaler studienævnet, at der foretages en form for screening forud for beskikkelsen som aftagercensor for at imødekomme ovennævnte problemer.

Ad. 10. Revision af eksamensbestemmelser for Interkulturel Kommunikation (arabisk) og for
Digital Webkommunikation.
Negot-studienævnet har rettet henvendelse til IVK-studienævnet vedr. stillingtagen til en ændring i
eksamensbestemmelserne i samdriftsfaget: Arabisk Interkulturel Kommunikation. Der er ansøgt
om, at de studerende skal have adgang til internettet ved eksamen i faget.
Negot-studienævnet har tilsluttet sig denne ændring i eksamensbestemmelserne. Da det er et samdriftsfag forudsætter en ændring, at denne også godkendes af IVK-studienævnet. Studienævnet tilsluttede sig ændringsforslaget til eksamensbestemmelsen.
AJ fremlagde forslag til ændret eksamensform i faget: Digital webkommunikation. Mens eksamen
tidligere bestod af en 8 siders skr. opgave med mundtligt forsvar, foreslås nu at ændre eksamen til
en fri hjemmeopgave på 8-10 sider + et digitalt medieprodukt. Studienævnet tilsluttede sig forslaget. Studienævnet ønsker, at denne ændring skal træde i kraft fra september 2016.

Ad.11. Evt.
Der var intet til dette punkt.
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Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 25. februar 2016 kl. 14.15 – 16.30, Campus Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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