SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
5. oktober 2016

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

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

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. Uddannelsesregnskab (bilag)
7. Efter uddannelsesberetningssamtalen for Slagelse (bilag)
8. Evaluering af studiestartsaktiviteter 2016
9. Status for planlægning af studiepraktik 2016
10. Høring om nyt vademecum og nye fællesbestemmelser i studieordninger 2017 (bilag)
11. Fastlæggelse af de væsentligste ændringer i studieordninger 2017 (bilag)
12. Fastlæggelse af BA- og kandidatdimissioner i Odense 2017
13. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to punkter dels vedr. overgangsordninger, når fag skifter
eksamensform fra en studieordning til en anden (behandles under punkt 11 vedr. studieordningsændringer), dels vedr. valgfagsskifte og konsekvenserne heraf, hvis undervisningsdeltagelse er eksamensformen. Dette punkt behandles som et selvstændigt punkt 13.
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Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 25. august 2016 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Flemming Smedegaard (FS) informerede om det kommende valg til de kollegiale organer, herunder valg af studenterrepræsentanter til studienævnet. Deadline for indlevering af kandidatliste er
den 7. november. Godkendte kandidatlister offentliggøres den 12. november. Selve valget afvikles
den 22.-23. november, og resultatet offentliggøres den 24. november. FS opfordrede til, at der udarbejdes en fælles kandidatliste for både Odense og Slagelse.
3.2. FS informerede om fakultetets indkaldelse af forslag til discipliner, der kan indgå i fagpakker
for internationale studerende. FS vurderede, at det mest hensigtsmæssige vil være, at Odense og
Slagelse hver især laver en fagpakke, og at der laves én fagpakke gældende for forårssemestret og
én for efterårssemestret. Hver pakke à 30 ECTS. Deadline for indsendelse af forslag til fakultetet er
den 14. november.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at der var afholdt generalforsamling
den 28. september. På generalforsamlingen var b.la. blevet drøftet, om fagrådet evt. skulle sammenlægges med festudvalget, og om fagrådet evt. skulle omdannes til en forening. Endvidere blev nedsat en række forskellige udvalg. Fagrådet vil fremover afholde torsdagsmøder og skal snarest mødes
med negot vedr. Akvariet. Formanden er fortsat: Ida Cecilie Stub Sørensen og Næstformand: Katrine Sofia Lind.
Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) meddelte, at der snarest afholdes møde
i brugerudvalget. Endvidere at der på et snarligt møde med HA-uddannelsen skal drøftes mulighederne for at lave en fælles studiestart. I næste uge evalueres studiestarten.

Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

2

Afsluttende var der en principiel drøftelse af mulighederne for valgfagsskifte, når en studerende
allerede har brugt forsøg i et eller flere af valgfagene, og når det antal ECTS, der ønskes byttet, ikke
er det samme i de nye valgfag.
På SDU’s hjemmeside vedr. studiefremdriftsreformen fremgår: ”De studerende kan bytte et valgfag ud
med et andet valgfag indtil tre uger efter semesterstart. Det er ikke mulig at bytte et valgfag ud med et andet,
hvis man allerede har brugt et eksamensforsøg i valgfaget. Det forudsættes ydermere, at det eller de nye
valgfag har samme ECTS værdi, som det eller de valgfag den studerende ønsker at bytte ud…..”,

Der skal således foreligge dokumentation for usædvanlige forhold, hvis studienævnet skal dispensere fra ovennævnte. Den studerende angiver som begrundelse i sin ansøgning, at hun med ændret
fagsammensætning kan søge ind på en ønsket kandidatuddannelse.
Studienævnet konkluderede, at der ikke er tale om et usædvanligt forhold, fordi man som studerende forbereder sig på at søge ind på en kandidatuddannelse, hvorfor der ikke kan gives en dispensation til ombytningen af valgfagene.

Ad 6. Uddannelsesregnskab 2015
FS gennemgik overordnet det foreliggende uddannelsesregnskab for 2015. Der blev især peget på
det økonomiske overskud, som såvel IVK Odense og IVK Slagelse har genereret. Odense har et
overskud på knap 1.7 mill. kr og Slagelse knap 1.4 mill. kr. IVK har en STÅ-takst på 1, og de uddannelser, der har en STÅ-takst på 2 eller 3, har ikke opnået bedre resultater. Endvidere blev nævnt,
at omfanget af studerende, der har bestået eksamen, svarer til 470 årsværk og for IVK-Slagelse er
tallet 299 årsværk. Disse tal skal dog ses i sammenhængen med, at uddannelserne har en meget stor
volumen. Der er fortsat udfordringer i forhold til gennemførsel af uddannelsen, frafald m.v.
Specielt i forhold til Masteruddannelsen blev positivt fremhævet den store fastlærerdækning i 2015,
der dog samtidig også har medført et dårligere økonomisk resultat end tidligere. Økonomien er også
påvirket af, at tilgangen af studerende på uddannelsen er svagt faldende.
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Ad.7. Efter uddannelsesberetningssamtalen for Slagelse
Mødet vedr. uddannelsesberetningssamtalen for Slagelse var generelt positivt. Det blev især bemærket, at IVK-uddannelserne i seneste frafaldsopgørelse har et meget lavt frafald på kun 11 %.
Omvendt ligger frafaldsprocenten for Professionsbacheloren højt på 50 %. Dette er en af årsagerne
til, at PBA-uddannelsen er omfattet af fakultetets krav om tvungne studiegrupper med VIP-mentorfacilitering. Astrid Jensen (AJ) meddelte, at der p.t. pågår drøftelser vedr. en evt. revision af PBAuddannelsen.
Ad. 8. Evalu
ering af studiestartsaktiviteter 2016
FS meddelte, at studiestartsaktiviteterne for IVK-Odense generelt var forløbet godt og planmæssigt
for BA-, Tilvalgs- og Kandidatuddannelserne. Fremmødet havde været meget tilfredsstillende. Studiestartsprøverne resulterede - efter afholdelse af reeksamen - i 6 udskrevne studerende.
AJ oplyste, at studiestartsaktiviteterne også for IVK-Slagelse var blevet afviklet fint og efter planerne. Studiestartsprøverne havde efter reeksamen medført, at 6 studerende var blevet udskrevet. BTH
bemærkede, at der af de 55 studerende på PBA-uddannelsen, kun var 18, der havde tilmeldt sig intro-aktiviteterne. 110 studerende deltog på rusturen, der var meget vellykket. Der er god balance i
økonomien.

Ad.9. Status for planlægning af studiepraktik 2016
FS meddelte, at studiepraktikken for IVK-Odense i år kun omfatter 2 dage pga. årsfestens placering
og afvikles den 26. og 27. oktober. Der er dog i år et rekord lavt antal tilmeldte p.t. på i alt 16. Dette
forhold er imidlertid gældende for alle uddannelser. MSP oplyste, at der i år er arrangeret overnatningsmuligheder for deltagerne i en gymnastiksal, således at der også vil være plads til en bytur og
anden socialt samvær efter første praktikdag.
AJ oplyste, at studiepraktikken for IVK-Slagelse ligeledes afholdes den 26. og 27.oktober. Ansvaret
for hele arrangementet er nu overgået til Studieservice.
Såvel i Odense som i Slagelse er der udarbejdet særskilt program for deltagerne i studiepraktikken,
idet erfaringen har vist, det ikke er hensigtsmæssigt, at praktikken inkorporeres i den ordinære undervisning.
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Ad. 10. Høring om nyt vademecum og nye fællesbestemmelser i studieordninger 2017
I drøftelsen af vademecum og de nye fællesbestemmelser var det især de pålagte reduktioner af eksaminer, der var i fokus. Der blev generelt peget på, at kravet om nedskæringer af eksaminer kan få
uønskede økonomiske konsekvenser. Det blev bl.a. fremhævet, at reduktionen på BAuddannelserne til 23 eksaminer vil kræve, at en række af de nuværende eksaminer skal konverteres
til forudsætningsprøver, og der skal derfor også indføres reeksamen for forudsætningsprøverne
m.v.. Studienævnet vurderer, at dette vil medføre øgede administrative omkostninger. Endvidere
peger erfaringerne på, at mere omfattende eksaminer med tilhørende større pensum får dumpeprocenten til at stige. Dette forventes også at kunne medføre faldende STÅ-indtægter. Generelt mener
studienævnet, at eksamensreduktionerne kommer til at fremstå modproduktivt i forhold til studiefremdriftsreformen. Studienævnet besluttede afslutningsvis, at der skulle fremsendes en fornyet
indsigelse mod reduktionskravet.

Ad. 11. Fastlæggelse af de væsentligste ændringer i studieordninger
FS gennemgik oplæg vedr. udfordringer for IVK m.h.t. antal eksaminer i studieordningerne 2017.
I Kandidatuddannelsens studieordning skal der ikke foretages ændringer vedr. antal eksaminer. Der
er på denne uddannelse mellem 9 og 11 eksaminer (10 eksaminer er max. Antal) ; dog er der under
5% af de studerende, der tager 3 valgfag og dermed har 11 eksaminer, hvorfor dette ringe antal ikke
kræver yderligere ændringer. Omvendt skal der indføres beskrivelse af mobillitetsvindue.
Studieordningen for IVK’s Tilvalgsuddannelse er fritaget for at skulle ændres. Det samme gør sig
gældende for spansk, da sidste årgang på denne uddannelse starter i 2017. Med hensyn til tysk så
holdes der samdriftmøde med tyske studier og negot herom 10. oktober.
For BA i Odense foreslås, at de forskellige linjer har samme antal eksaminer (60 ECTS Engelsk og
60 ECTS Spansk og Tysk og 60 ECTS Kommunikation og Medier hver med 7 eksaminer). I fællesfagene kan f.eks. den ene eksamen i Kommunikations- og Videnskabsteori slettes og erstattes af en
forudsætningsprøve, og et valgfag kan være på 10 ECTS. Især for Engelsk er udfordringerne større,
og en række af de fag, der har både en 1. og 2. del, kunne lægges sammen til én eksamen med forudsætningsprøver.
AJ meddelte, at Slagelse evt. ville kunne sammenlægge Engelsk Grammatik 1 og 2, ligeledes
Tekstanalyse og Tekstproduktion 1 og 2 og Language and Culture 1 og 2.

5

FS oplyste afsluttende, at studienævnet senest den 15. november skal sende en oversigt til fakultetet
over nye studieordninger og rettelsesblade, der skal træde i kraft 1. september 2017. Herefter skal
studienævnet senest den 5. januar sende de godkendte nye studieordninger, reviderede studieordninger samt evt. rettelsesblade til fakultetet, hvorfor studienævnet senest på sit møde i december
skal have de endelige studieordninger klar til vedtagelse.
Studienævnet drøftede endvidere et forslag til en ny disciplin på 1. semester på BA-uddannelserne:
Introduktion til Akademia. Forslaget er udarbejdet af Sune Vork Steffensen, Anne-Christine R. Lorentzen og Christina Clarson Meiland. Fagets formål er at give de studerende kompetencer til at
begå sig i Akademia, og faget virker som sådan studieforberedende. Derudover skal kurset også
bibringe de studerende generelle kompetencer i forhold til informationshåndtering, planlægning,
organisering samt mundtlige og skriftlige arbejdsformer.
Studienævnet tog positivt imod initiativet. I forbindelse med de efterfølgende drøftelser pegede studienævnet på, at der på nuværende tidspunkt allerede er igangsat mange nye tiltag for førsteårsstuderende (ekstra tutorindsats, projekt akademisk opgaveskrivning, obligatoriske studiegrupper med
VIP-mentorer facilitering m.fl.). Studienævnet vil gerne se effekten af disse initiativer, inden der
træffes beslutning om et evt. nyt fag.
Endvidere vil godkendelsen af et nyt fag i studieordningen forudsætte, at der nedlægges/omlægges
andre fag, da der ikke p.t. er ledige ECTS til rådighed. Denne proces vil forudsætte drøftelser såvel i
studienævn som i fagmiljøet. Derfor opfordrer studienævnet til, at fagmiljøet sender en indstilling
til studienævnet inden næste studieordningsrevision (efteråret 2017).
Endelig vurderedes også, at Introduktion til Akademia ikke blot er et IVK-anliggende men er fælles
for alle de humanistiske uddannelser, hvorfor det vil være naturligt at søge at finde fælles løsninger
på udfordringerne.

Ad. 11.1. Overgangsordninger som følge af ændringer i studieordninger
I forbindelse med ændringer af studieordninger fra det ene år til det andet foretages der undertiden
ændringer i eksamensformerne. Studienævnet ønskede afklaret, hvorvidt det allerede er gældende,
at det er efter den nyeste studieordning, der undervises og afholdes eksamen, eller om dette først er
gældende fra studieåret 2017. Der afventes svar fra fakultetet på dette spørgsmål. Svaret vil blive
eftersendt snarest muligt.
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Ad. 12. Fastlæggelse af BA- og Kandidatdimissioner i 2017
IVK-Odense afholder BA-dimission den 29. juni og Kandidat-dimission den 30. juni 2017.
IVK-Slagelse afholder BA-dimission den 30. juni 2017

Ad.13. Valgfagsskifte
AJ forelagde en problemstilling i forbindelse med valgfagsskifte, hvor en studerende indenfor 3ugers fristen bytter til et valgfag med undervisningsdeltagelse som eksamensform. Herefter står den
studerende i den situation, at der ikke er plads til noget fravær i den resterende del af undervisningen.
FS pegede overordnet på, at det er vigtigt i forbindelse med godkendelse af valgsfagsudbuddet at
gennemse, at fakultetets retningslinjer for opbygning af en fagbeskrivelse overholdes, herunder kravene til beskrivelse af eksamensform. I forlængelse heraf er der ikke noget problem i, at det af valgfagsbeskrivelsen fremgår, at studerende - for at kunne deltage i et givent forløb med undervisningsdeltagelse som eksamensform - skal være med fra starten. Hvis ikke dette er anført i fagbeskrivelsen, må den enkelte underviser vurdere, om det er fagligt forsvarligt, at den studerende først deltager i undervisningen fra den 3. uge i september/februar. Herefter skal den studerende opfylde tilstedeværelseskravet på 80 %, og hvis ikke dette sker, må den studerende gøre brug af reeksamensmuligheden.
14. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 27. oktober kl. 14.15 – 16.30 i Lysningen stuen,
Odense
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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