SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
30. april 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 28. april 2016 kl. 14.15-16.30, Campus Slagelse

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Lars Bøcher (LB),
Nicholas Bech Jacobsen (NBJ), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Benjamin Truels Hansen (BTH),
Rasmus Vesterbo Larsen (RVL), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN)
Afbud: Tine Lynfort Jensen (TLJ), Thomas Wegener Friis (TWF), Lars Wolgast (LW)
Observatører: Louise Vinther Andersen (LVA), Anne Traun Ulriksen (ATU), Hanne Geertsen
(HG), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Dispensationer
6. Høring om fakultetets ønske om afskaffelse af mundtlige BA-projektforsvar og specialeforsvar
7. Møde i IVK’s uddannelsesråd torsdag den 19. maj
8. Fremtidige tutorordninger, uddannelse af tutorer og principper for studiestart
9. Udfordringer med aflevering af store bilag
10. Ændringer af studiestartsreformen
11. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt vedr. 1. årsprøven (punkt 11)
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Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet af studienævnsmøde den 31. marts 2016 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Flemming Smedegaard (FS) informerede om fakultetets udsendte: Status på tiltag til nedbringelse af frafald på BA-uddannelserne. Der skal således for en række BA-uddannelser iværksættes
særlige tiltag med henblik på at nedbringe frafaldet. Det gælder for uddannelser med et frafald på
eller mere end 20% og omfattende mere end 10 studerende. For IVK-uddannelserne gælder dette
for:
- IVK, 2 fremmedsprog
- IVK, engelsk, Odense
- Professionsbachelor i fremmedsprog og IT-baseret markedskommunikation
Selvom procentsatserne for IVK med tysk og spansk er høje er de ikke omfattet, idet antallet af frafaldne er under 10 studerende.
FS gennemgik kort de obligatoriske tiltag, der skal gennemføres med specielt henblik på 2016optaget. De indebærer 1. Opfølgning og hjælp i forhold til studerende, der konstateres frafaldstruede
både i løbet af første semester og efter første eksamenstermin 2. Tvungne studiegrupper med VIPmentor-facilitering og integreret i dele af undervisningen 3. Særlig opfølgning og hjælp til studerende med dårligt akademisk håndværk eller manglende akademisk skriftlighed allerede i studiestarten 4. Opfølgning og hjælp i forhold til studerende, der konstateres frafaldstruede både i løbet af
første semester og efter første eksamenstermin.
Der vil senere fra fakultetet kommer anvisninger på, hvorledes disse initiativer konkret skal udmøntes.
3.2. FS oplyste, at det på rektors studieledermøde tydeligt var blevet fastslået, at det vigtigste mål
fremadrettet er at fokusere på og sikre de studerendes gennemførelse af studiet. Sanktionerne for
ikke at opfylde dette krav vil økonomisk være meget alvorlige for SDU.
I forlængelse heraf pegede Astrid Jensen (AJ) på, at netop studiegennemførelsen kan være et problem for PBA-uddannelsen, idet mange af de studerende kommer med andre forudsætninger og
forventninger end andre studerende.
3.3. FS meddelte, at der er indkommet 257 ansøgninger til IVK-kandidatuddannelsen, herunder 167
med 1. prioritet. Der er i alt 132 pladser til rådighed. Fordelingen er ca. 2/3 der har søgt ind på
dansk specialiseringen resten på engelsk.
I tilknytninger hertil blev der peget på de uklarheder, der har været i forbindelse med ansøgninger
til IVK-kandidatuddannelsen. Optagelsen havde således uden vores vidende fastsat, at IVKbachelorer med engelsk alene havde retskrav på at komme ind på kandidaten med engelsk specialisering. En ansøgning til IVK-kandidaten med dansk ville derfor kræve en motiveret ansøgning. FS
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oplyste, at udgangen på denne problematik er blevet, at alle IVK-bachelorer i 2016 har retskrav på
at kunne søge ind på IVK-kandidatuddannelsen med dansk, og de der har en IVK-bachelor med
engelsk også kan søge ind på IVK-kandidaten med engelsk specialisering.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP), meddelte, at der den 21. april var blevet afholdt et arrangement: Pizza-film-Fyn. Det havde været meget vellykket og med et godt fremmøde.
Fagrådet havde finansieret dette initiativ. MSP kunne endvidere oplyse, at IVK-instagram-profilen
får flere og flere følgere, herunder også fra færdiguddannede IVK’ere. Tutorholdet er nu sat for det
kommende semester.
Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) oplyste, at der nu er blevet fastsat et
møde med Kim Erik Jensen og repræsentanter fra Syddanske Studerende. Brugerudvalgets repræsentanter gav endvidere udtryk, at der ønskes midler til at kunne iværksætte initiativer for de studerende. Der er ikke penge til arrangementer som f.eks. til introdagene, til rustur mv. FS opfordrede
til, at der fremsendes forslag til de ønskede aktiviteter til studienævnet, hvorefter der kan tages stilling til, om der kan bevilges midler fra annuum.

Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad.6. Høring om fakultetets ønske om afskaffelse af mundtligt BA-projektforsvar og specialeforsvar.
Fakultetet har udsendt skrivelse til bl.a. IVK-studienævnet hvoraf fremgår, at fakultetet agter at afskaffe mundtligt forsvar af BA-projekter og specialer gældende fra og med studieåret 2016/2017.
Baggrunden er, at en dobbelt udprøvning har betydelige omkostninger for eksaminatorer, for administratorer og i brugen af eksterne censorer.
Der var til dette dagsordenspunkt udsendt et udkast til svar på høring af fakultets planer fra studienævnsformanden til studienævnets medlemmer. Udkastets væsentligste argumenter for fastholdelse
af mundtlige forsvar er:
- Kvalitetssikring og sikring af korrekt karakterfastsættelse
- Forebyggelse af eksamenssnyd
- Censorkorpsets og aftagerpanelets modstand mod afskaffelse af mundtligt forsvar
- Forringet konkurrencesituation ved afsættelse af IVK-kandidater i forhold til de andre universiteter, der fastholder mundtligt forsvar v. specialer
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- Ringe eller manglende økonomisk gevinst ved afskaffelse af mundtligt forsvar
Endelig påpeger udkastet en række undersøgelser og drøftelser, der bør gennemføres, inden en evt.
beslutning om afskaffelse af mundtligt forsvar effektueres.
FS oplyste indledningsvis, at der allerede fra formanden for censorkorpset var sendt et svar til dekanen, hvori det klart var understreget, at den kvalitetssikring, der ligger i BA-forsvaret og specialeforsvaret, ønskes opretholdt.
Studienævnet drøftede efterfølgende udkastet. AJ fremførte i relation til udkastets bemærkninger
omkring eksamenssnyd, at dette er et reelt problem. Således er der allerede eksempler på, at studerende taler om at købe sig til en bachelor- eller specialopgave. Endvidere nævnte AJ, at man af sparehensyn har besluttet på samfundsvidenskab, at der fremadrettet skal være 2 studerende om et projekt. Studienævnet kunne ikke give sin opbakning til dette forslag.
Studienævnet tilsluttede sig fuldt ud udkastet til høringssvar, der den 29. april er blevet sendt til
fakultetet.
FS meddelte afsluttende, at fakultetet vil indkalde de berørte parter til et møde om sagen.

AD.7 Møde i IVK’s uddannelsesråd torsdag den 19. maj
FS informerede om det kommende møde i IVK’s uddannelsesråd og oplyste om de foreløbige punkter til drøftelse.
1. Censorformandskabets årlige rapport, herunder den fremførte kritik af det faglige niveau.
Censorformanden Ivan Sørensen vil deltage i mødet via Skype fra Luxemburg.
2. Hvilke forhold vægter aftagerne især, når de ansætter en kandidat: Gennemførselstiden, karakter m.v.?
3. Campus Kolding vil ændre uddannelsen cand. ling. merc. til cand.it. i hvilken forbindelse
Uddannelsesrådets input ønskes
4. Campus Slagelse ønsker konsekvenserne af de økonomiske besparelser drøftet. Ligeledes
holdningen til en Masteruddannelse
Der fremkom ikke yderligere forslag fra studienævnet.

Ad. 8. Fremtidige tutorordninger, uddannelse af tutorer og principper for studiestart
FS informerede om den nye struktur for uddannelse af tutorer i forbindelse med studiestart 2016.
Således skal tutoruddannelsesforløbet allerede igangsættes før sommerferien. Tidligere har der været udbudt en dags uddannelse i august, men dette sene tidspunkt har betydet, at alle studiestarter
stort set har været planlagt, og at input således ikke har kunnet nå at få indflydelse på programmet
og de planlagte aktiviteter.
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Målgruppen for uddannelsesdagen i maj er den/de 1-2 studerende fra hvert fagmiljø, som har et
særligt ansvar for planlægningen og kommunikationen af studiestarten bl.a. i forhold til den øvrige
tutorgruppe. De særligt udpegede tutorer vil kunne videreformidle læringen fra dagen til de øvrige
tutorer og dermed anvende den i tilrettelæggelsen af alle tutorernes aktiviteter i studiestarten.
I august måned afholdes endvidere en uddannelsesdag for alle tutorer. Hovedformålet er at klæde
alle tutorer på til det kommende møde med de nye studerende.
BTH har allerede deltaget i det første møde for tutorkoordinatorer uden for Odense, og Kaspar
Bruus Rørhøj deltager i mødet for tutorkoordinatorer i Odense.
SDU ønsker endvidere at integrere alle nye studerende bedst muligt i det faglige og sociale liv på
deres nye studie. SDU vil styrke indsatsen for at nå denne målsætning ved at opstille en række principper for indhold og form af studieaktiviteterne ved studiestart. Principperne omfatter: Introforløb,
information før studiestart og i introforløbet, forventningsafstemning vedr. deltagelse og arbejdsindsats, indføring i akademisk praksis og gode studievaner, sikring af trivsel og inklusion og etablering
af sammenhæng mellem sociale og faglige aktiviteter i introforløbet.
FS fastslog, at principperne for studiestartspolitikken allerede er implementeret ved IVK-studierne.

Ad.9. Udfordringer med aflevering af store bilag
I forbindelse med afholdes af skriftlige eksamener afleverer de studerende ofte en meget stor
mængde bilag. Bilagene kan fylde mere end 2 GB, der er max. på Blackboard, og derfor må de studerende aflevere på anden måde f.eks. via USB-stik. Dette betyder, at der skal bruges uhyre mange
ressourcer på at downloade filer, lave zip-mapper, der skal sendes til eksaminatorer og censorer.
Fremadrettet må det forventes, at mængden af bilag vil vokse markant. Louise Vinther Andersen
(LVA), der er eksamensplanlægger, ønsker drøftet, om der kan være andre måder, hvorpå store bilag mere rationelt kan håndteres.
FS understregede indledningsvis, at der er to hensyn der skal tilgodeses. For det første skal bedømmerne have let adgang til materialet og for det andet skal der tages højde for, at hovedparten af de
store filer, der afleveres, er personfølsomt materiale eller materiale, hvor der er indgået aftale om
fortrolighed.
Studienævnet drøftede problematikken, og der blev foreslået følgende:
- Komprimering af filer. De studerende skal informeres om, hvordan komprimering foretages.
De studerende skal herefter afleverede komprimerede filer.
- Der kan oprettes en database, hvor alle studerende kan uploade deres opgaver/bilag og som
også censor kan tilgå.
- Kontakte Medievidenskab der har erfaringer med aflevering af meget store bilag.
Det blev aftalt, at LVA kontakter e-learningskoordinator Marie Kyung mhp. en vurdering af ovennævnte forslag.
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Ad. 10. Ændringer af studiestartsreformen
FS gennemgik de væsentligste ændringer af studiestartreformen. De nye bestemmelser skal gælde
fra september 2016.
1. Der vil på SDU ikke være noget generelt krav til obligatorisk tilmelding til fag og prøver i bestemt antal ECTS pr. år, og de studerende skal igen selv være ansvarlige for at tilmelde sig undervisning. Efter semestrets påbegyndelse vil det dog ikke være muligt at framelde fag og prøver, uden
at der foreligger usædvanlige forhold. Dog kan et valgfag udskiftes indtil 3 uger efter semesterstart.
2. De studerende bestemmer selv, hvornår de tilmelder sig evt. 2. og 3. prøveforsøg.
3. Førsteårsprøver skal på alle studier være bestået efter udgangen af 1. år. Minimumskravet til førsteårsprøven er på HUM på 30 ECTS.
4. Det væsentligste fremdriftselement vil være, at studerende på SDU skal bestå minimum 45 ECTS
pr. studieår, og at dette krav kun kan fraviges, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
5. Studieaktivitetskravet indebærer for BA-studerende:
-efter 1. studieår: Udskrivning af studerende, der ikke lever op til førsteårsprøvekravet
-efter 2. studieår: Varsel til studerende der ikke har bestået 45 ECTS af 2. studieår
-efter 3. studieår: Udskrivning af studerende der ikke har formået at ændre på kravet efter 2. studieår og varsel til studerende, der ikke har bestået tilsammen 90 ECTS af 2. og 3. studieår
-efter 4. studieår: Udskrivning af studerende, der ikke lever op til tidsgrænsereglerne
5. En BA-uddannelse skal afsluttes senest efter normeret tid + 1 år og en kandidatuddannelse efter
normeret tid + ½ år og må kun fraviges, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ad.11. 1. årsprøven
Uddannelsesrådet på HUM har den 14. april besluttet flg. regler for førsteårsprøven:
- Førsteårsprøven omfatter 30 ECTS
- Der kan maksimalt indgå en prøve på 1. semester
- Der skal udbydes et 3. prøveforsøg ved sommereksamen i faget fra efterårssemestret
Førsteårsprøverne på IVK-uddannelserne i Odense, på IVK-uddannelserne i Slagelse og på Professionsbacheloruddannelsen i Slagelse består på hver af uddannelserne af 25 ECTS. Derfor skal der
udpeges yderligere 5 ECTS omfattet af førsteårsprøven (jf. ovenstående regler)
Studienævnet besluttede, at for IVK-uddannelserne i Odense skal faget: Markedskommunikation på
2. semester være omfattet af førsteårsprøven. For IVK-uddannelsen i Slagelse med Engelsk og
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Kommunikation skal Fonetik være omfattet af førsteårsprøven og for uddannelsen med Engelsk og
International Marketing både Fonetik og Anvendt metode.
For Professionsbacheloruddannelsen skal Fonetik være omfattet af førsteårsprøven.
Disse ændringer er nu indført i studieordningerne for 2016.

Ad. 12. Evt.
Der var intet til dette punkt

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 26. maj 2016 kl. 14.15 – 16.30, Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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