SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
29. juni 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 29. juni 2016 kl. 14.15-16.30, Campus Slagelse

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Lars Bøcher (LB), Astrid Jensen (AJ), Nicholas Bech
Jakobsen (NBJ), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Michael
Libak Hansen (LBH), Rasmus Vesterbo Larsen (RVL). Hanne Geertsen (HG), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS)
Afbud: Tine Lynfort Jensen (TLJ), Lars Wolgast (LW), Benjamin Truels Hansen (BTH), Thomas
Wegener Friis (TWF), Michael Libak Hansen (LBH), Rasmus Vesterbo Larsen (RVL).

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. Det fremtidige ”beståelseskrav”: En drøftelse af retningslinjerne for studienævnets afgørelser
7. IVK’s udmøntning af fakultetets tiltag for understøttelse af studiegrupper på 1. studieår (bilag)
8. IVK´s udmøntning af fakultetets tiltag for at fremme akademisk skriftlighed på 1.studieår (bilag)
9. Udkast til vademecum for internationalisering og drøftelse af IVK´s implementering heraf(bilag)
10. Status vedr. reduktion af eksaminer (bilag)
11. Status vedr. studiestartsaktiviteter
12. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to punkter dels vedr. ændring af eksamensformen i faget
Markedsføringsplanlægning, dels vedr. godkendelse af forside til studieordningerne for Slagelse.
Punkterne drøftes efter punkt 6.
Ad 2. Godkendelse af referat
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Referatet fra studienævnsmøde den 26. maj 2016 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at fakultetet netop har indkaldt Uddannelsesberetningerne
for 2016 for IVK. Således skal beretningerne for IVK-Odense være klar senest den 15. august
m.h.p. statusmøde den 22. august, og for IVK/PBA-Slagelse er deadline for klarmelding den 1. september 2016 efterfulgt af statusmøde den 8. september. Eftersom der først afholdes studienævnsmøde den 25. august, vil studienævnet ikke have mulighed for at behandle uddannelsesberetningerne for IVK-Odense før klarmeldingsdatoen. Studienævnsformanden vil derfor rundsende sit forslag
til beretningerne til studienævnet m.h.p. evt. kommentarer.
3.2 Astrid Jensen (AJ) orienterede om den nye ledelsesstruktur ved Campus Slagelse (også ved
campusserne i Sønderborg, Kolding og Esbjerg), der træder i kraft den 1. august 2016. Fremadrettet
tilknyttes en dekan til de regionale campusser, og for Slagelse bliver det Nikolaj Malchow-Møller,
der bliver den overordnet ansvarlige leder. Lederen får det strategiske ansvar, og han vil fremover
lede campusrådsmøderne. Astrid Jensen bliver som lokal campusleder stedfortræder for dekanen i
relation til ovenstående funktion. Campusrådet, hvori der også ønskes indsat medarbejdere og studerende, skal sikre den lokale koordination. Derudover nedsættes der en referencegruppe med deltagere fra SDU og lokalsamfundet. Formålet med dette organ er at kvalificere den langsigtede strategi for campus Slagelse og sikre lokal opbakning til til-og fravalg fremover. SDU’s direktion fungerer som styregruppe for den samlede udvikling.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Der var intet nyt herfra
Brugerudvalget i Slagelse: Der var intet nyt herfra

Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Det fremtidige ”beståelseskrav”: En drøftelse af retningslinjerne for studienævnets
afgørelser.
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FS tog udgangspunkt i de nye lovbestemmelser i studiefremdriftsreformen, hvor kravet til tilmelding på 30 ECTS/år fremadrettet erstattes af et beståelseskrav på 45 ECTS/år. FS ønskede studienævnets holdning til, hvordan dispensationer på området fremadrettet skal administreres, herunder
hvilket mandat studienævnsformanden kan agere her indenfor. Studienævnet besluttede, at ansøgninger om dispensation fra beståelseskravet kan formanden afgøre, når der foreligger dokumentation for usædvanlige forhold. I tvivlstilfælde forelægges ansøgningen for studienævnet. Heri følger
studienævnet de samme administrative principper, der også har været gældende for afgørelser vedr.
nedskrivning af tilmeldingskravet.

Ad. 6.1. Ændring af eksamensformen i faget Markedsføringsplanlægning
Underviser F16 i faget Markedsføringsplanlægning på 1. semester på linjen med International
Marketing ansøger om en ændring af eksamensformen i faget. Faget er ændret i studieordningen
2016, hvor eksamensformen – tidligere en case opgave – nu er en fri hjemmeopgave. Underviser
anmoder om, at eksamensformen ændres tilbage til case opgaven, og at opgaven afleveres som en
gruppeopgave med 4-6 sider pr. studerende. Undervisers hovedargument er, at hun ikke finde den
fri hjemmeopgave velegnet til studerende på første semester, og at læringsmålene i faget er ambitiøse og bedre vil kunne imødekommes ved en case opgave.
Studienævnet drøftede forslaget og besluttede, at eksamensformen ikke på nuværende tidspunkt
skal ændres permanent. Studienævne besluttede dog at give dispensation til, at eksamensformen
med en case opgave kunne afprøves i et semester. Med baggrund i erfaringerne herfra kan studienævnet gendrøfte en evt. permanent ændring.
Tidspunktet for iværksættelse af ændringsforslaget afventer fakultetets tilbagemelding herom.
AD. 6.2 Godkendelse af forside til studieordningerne for Slagelse
Campus Slagelse har ønsket at få et billede på forsiden af deres studieordninger for IVK- og PBAuddannelserne, der tydeligt markerer, at der er tale om uddannelser ved CAMPUS SLAGELSE.
Studienævnet gav sin støtte til forslaget, hvorefter sekretariatet vil tage kontakt til fakultetet mhp
effektuering.

Ad.7. IVK’s udmøntning af fakultetets tiltag for understøttelse af studiegrupper på 1. studieår
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. De IVK studier, der er omfattet af disse tiltag, er IVK med 2 Fremmedsprog, IVK – engelsk,
Odense og PBA-uddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation i Slagelse.
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I studienævnets høringsvaret til fakultetet den 26. maj blev der udtrykt stor tilfredshed med, at der
fremadrettet vil blive givet flere ressourcer til at kunne facilitere de studerendes studiegrupper på 1.
studieår. Der blev dog udtrykt bekymring for VIP-opbakningen til tiltaget, da kun ganske få direkte
adspurgt var interesseret. Der blev også fremsat ønske om, at studienævnet selv fik frihed til at afgøre, hvordan studiegruppefaciliteringen bedst kunne foregå.
Nu foreligger fakultetets endelige beslutning fra den 21. juni vedr. dette tiltag, hvorefter studiegruppeordningen nu er konfirmeret. Alle studerende på første år skal herefter 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. Der vil kunne søges midler til dette tiltag, hvis
det medfører et øget ressourcetræk.
Ved IVK, Odense, hvor 2 VIP’ere har givet tilsagn om at ville være VIP-mentorer, vil der blive
etableret en ordning, hvor en kombination af VIP’ere og faglige tutorer/ældre studerende vil facilitere studiegrupperne.
AJ oplyste, at i Slagelse vil der med udgangspunkt i Tænkeboksen (Grammatikcafeen) blive søgt
om midler til flere vejledningstimer kombineret med VIP support. Endvidere vil alle de nedsatte
studiegrupper blive brugt aktivt i undervisningen.
Såvel Odense som Slagelse vil fremsende ansøgninger til fakultetet.

Ad. 8. IVK´s udmøntning af fakultetets tiltag for at fremme akademisk skriftlighed på
1.studieår
FS oplyste, at fakultetets endelig beslutning vedr. tiltag for at fremme akademisk skriftlighed på 1.
studieår nu er udsendt, og dette tiltag vil primært rette sig mod at give de studerende forskellige
former for feed-back på deres skriftlige præstationer. 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.
Ved IVK Odense er det besluttet, at der i fællesfaget Organisationsteori skal udarbejdes en opgave,
hvor underviser giver de studerende individuel feed-back. Der vil blive søgt om midler til dette tiltag i form at kompensation til underviser. FS anmodede studenterrepræsentanten om at sørge for, at
der i introfolderen til nye studerende vil blive gjort opmærksom på tiltagene omkring fremme af
akademisk skriftlighed.
Ved IVK Slagelse (PBA-uddannelsen) vil underviser i faget Visuel Analyse og Design blive anmodet om at give feed-back på en opgave. Endvidere vil feed-backtiltaget blive suppleret med en
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workshop arrangeret af biblioteket og med støtte fra tutorer. Også til disse initiativer vil der blive
søgt midler.

Ad.9 Udkast til vademecum for internationalisering og drøftelse af IVK´s implementering
heraf
For at give de bedst mulige betingelser for at få en international dimension i uddannelserne i løbet
af det femårige uddannelsesforløb, er det nu fastlagt, at der enten skal være indlagt et udlandsophold eller alternativt et Internationalisation at Home (IaH).
Derfor skal studieordningen udpege en international dimension, hvor udlandsophold kan tilrettelægges (et mobilitetsvindue), og hvor der er tilrettelagt aktiviteter med et internationalt perspektiv,
som studerende skal deltage i, hvis de ikke er på udlandsophold (IaH).
Den international dimension lægges på KA for åbne kandidatuddannelser, og IVK’s kandidatuddannelser er rubriceret herunder.
FS meddelte, at han er af den opfattelse af, at IVK’s kandidatuddannelse er international i sig selv
og henviste bla. til disciplinen Kommunikation i en Globaliseret Verden og en række andre fag på
kandidaten, der er internationalt funderet. FS vil derfor søge om at få IVK-kandidaten godkendt
som sådan.

Ad. 10. Status vedr. reduktion af eksaminer
FS opsummerede studienævnets høringssvar fra den 26. maj vedr. fakultetets udspil til reduktion i
antallet af eksamener. Heri blev der udtrykt en meget kritisk holdning til forslaget. Studienævnet
understregede, at det er fagligheden, der skal afgøre antallet af eksamener, og ikke økonomien. De
fleste andre studienævn har afleveret lignende kritiske svar. Der har været holdt et møde om reduktion af eksaminer i samdriftsfagene. Dette møde afstedkom en række spørgsmål, der skal afklares i
forhold til, hvordan antallet af eksamener kan reduceres. P.t. afventes svar fra fakultetet på disse
spørgsmål.

Ad. 11. Status vedr. studiestartsaktiviteter
AJ oplyste, at studiestarten er vel forberedt og klar. Studiestarten er i forhold til tidligere forlænget
med 1 dag, således at arrangementerne nu forløber over 3 dage. De studerende præsenteres for et
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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 sørger for nomineringen. Efterfølgende afholdes fernisering i Kutteren
(fredagsbaren).
FSM oplyste, at der for de nye IVK-studerende er 3 dages studieintro fra den 31. august – 2. september. De studerende præsenteres også for en case; den omhandler Odenses ny kulturhus: Odeon.
Borgmester Anker Boye skyder dette arrangement i gang.
Den 1. september er der 1 dags intro for kandidatstuderende og den 2. september for Tilvalgsstuderende.

Ad.12. Evt.
Der var intet til dette punkt udover formandens ønske om en rigtig god sommer til alle medlemmer
af studienævnet.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 25. august kl. 14.15 – 16.30 i Lysningen stuen,
Odense
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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