SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
1. april 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 31. marts 2016 kl. 14.15-16.30, Odense

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

Dagsorden:
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 fællesbestemmelser for samdrevne fag i spansk og tysk på BA-niveau samt
følgeændringer af BA-studieordning 2015, revideret 2016 (bilag)
7. Merit på International Marketing fagprofilen i Slagelse (bilag)
8. Evaluering af informationsaktiviteter (Valg Undervejs, Åbent Hus m.v.)
9. Drøftelse af kommende karriereplanlægningsforløb på kandidatuddannelsen (Career
Management Skills/CMS (bilag)
10. Udmøntning af ændringer af studiefremdriftsreglerne (bilag)
11. De kommende uddannelsesberetninger (bilag)
12. Evt.
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 25. februar 2016 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1. Undervisningsprisen
Studienævnet drøftede mulige kandidater til Undervisningsprisen 2016 og traf beslutning om indstilling af en kandidat. Prisen overrækkes ved Årsfesten, der afholdes fredag den 28. oktober.
3.2. Tildeling af midler fra Dimensioneringspuljen.
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at deadline for ansøgninger til Dimensioneringsomstillingspuljen er 1. juni 2016. Ansøgningen skal fremsendes til dekanen for det humanistiske fakultet.
3.3. Undervisningsstart på SDU, Odense - september 2016.
FS informerede om, at de mange intro-arrangementer i forbindelse med semesterstart vil komme til
at beslaglægge så mange lokaler, at selve undervisningen ikke vil kunne begynde før den 5. september. Dette forhold gælder alene SDU, Odense.
Datoerne for intro-arrangementerne vil herefter blive ændret således:
BA-studerende har 3 introdage fra den 31. august – 2. september
Tilvalgsstuderende 1 introdag den 2. september
Kandidatstuderende 1 dag den 1. september
Hyttetur den 9. – 11. september (uændret)
Studiestartsprøven afholdes den 8. september (uændret)
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at IVK-Slagelse afholder:
Studiestartsprøve den 7. september
Introdage for BA-studerende: den 29. – 31. august
Hyttetur fra den 11. – 13. september
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Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) meddelte, at der netop var afholdt kursus for
studerende vedr. udformning af ansøgning. Kurset blev gennemført af HK. Evalueringen af kurset
har betydet, at der næste gang vil blive entreret med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) omkring et lignende kursus.
Endvidere oplyste MSP, at IVK-instagram-profilen er kommet godt fra start, og der hver uge er en
ny IVK’er, der ”har stafetten”. Vedkommende skal lægge fotos op og skrive om sin IVK-hverdag
på Syddansk Universitet. Profilen kan besøges her: https://www.instagram.com/ivkfagraad/
IVK-Slagelse vil fremadrettet også bruge denne profil.
Brugerudvalget i Slagelse: Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) oplyste, at der vil blive arrangeret et
møde mellem Kim Erik Jensen og repræsentanter fra Syddanske Studerende. Baggrunden er, at det
kan konstateres, at Syddanske Studerende ikke viser sig på Campus Slagelse.
Der er nu opsat slikautomat på campus. Endvidere er der taget initiativ til opsætning af flere computere til bla. gruppearbejde, hvilket er blevet meget positivt modtaget af de studerende.
Der er blevet arrangeret kursus af KS i In-Design.

Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad.6. Godkendelse af fællesbestemmelser for samdrevne fag i spansk og tysk på BA-niveau
samt følgeændringer af BA-studieordning 2015, revideret 2016
FS oplyste, at Fakultetet har besluttet at trække beskrivelserne af de samdrevne fag ud af de respektive studieordninger og i stedet lægge dem i en separat studieordning: Fællesbestemmelser for samdrevne fag på Bachelornivea. Fakultetet ønsker hermed at sikre, at der er enslydende beskrivelser og
bestemmelser for de samdrevne fag. De studerende må så affinde sig med to studieordninger.
Studienævnet godkendte fællesbestemmelser for samdrevne fag i spansk og tysk på BA-niveau samt
følgeændringer af BA-studieordning 2015, revideret 2016.

AD.7 Merit på International Marketing fagprofilen i Slagelse
Astrid Jensen (AJ) informerede om meritmuligheden for studerende med en erhvervsakademiuddannelse og som efterfølgende søger en videregående uddannelse. Der er således indgået aftaler
vedr. multimediedesigneruddannelsen, markedsføringsøkonom og markedsøkonom, hvor færdiguddannede med denne baggrund, kan få merit til dele af PBA og af visse IVK-uddannelser i Slagelse.
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Rent konkret ønsker IVK-Slagelse flg. aftale konfirmeret:
Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og IT-baseret markedskommunikation (studieordning 2016):
1) at studerende med Multimediedesignuddannelsen fortsat kan få merit for IT-baseret markedskommunikationsblokken, 50 ECTC – ( virksomhedspraktik er undtaget),
på studieordningen gældende for 2016.
International Virksomhedskommunikation, profil: International marketing
2) at studerende med Markedsføringsøkonom og Markedsøkonom uddannelsen fortsat kan få merit for
profilpakken International marketing (60 ECTS) på studieordningen gældende for 2016.

Studienævnet godkendte en fortsættelse af aftalerne i punkt 1 og 2.

Ad. 8 Evaluering af informationsaktiviteter (Valg Undervejs, Åbent Hus m.v.)
Flg. aktiviteter har været afholdt:
27/2 afholdt Åbent Hus både i Odense og i Slagelse
24/2 afholdt Valg under Vejs for tilvalg, sidefag og kandidatuddannelserne
3/3: afholdt informationsmøde om tilvalg og kandidatuddannelsen.
NBJ oplyste, at Åbent Hus i Slagelse var blevet afviklet succesfuldt med omkring 350 besøgende i
løbet af dagen. Der var både rundvisning og info-møder for de besøgende bla. kom både HA og
IVK med oplæg, og til hvert af disse arrangementer fremmødte omkring 80 personer.
Linette Jørgensen (LJ) informerede om Åbent Hus i Odense. Der var hele dagen igennem mange
fremmødte. Til hvert oplæg var der omkring 80 deltagere.
Valg under Vejs blev afholdt i Odense. Der var også til dette arrangement mange fremmødte, hvor
interessen for især Tilvalgsuddannelsen var stor. Til info-mødet om kandidat og tilvalg deltog ca.
100 besøgende.
FS afholdt informationsmøde 3. marts vedr. tilvalgs- og kandidatuddannelsen, hvor der deltog omkring 50 besøgende.
Studienævnet konkluderede, at disse informationsaktiviteter og afviklingen heraf har været meget
vellykket, og at omfanget af besøgende varsler godt for det kommende optag.
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Ad.9. Drøftelse af kommende karriereplanlægningsforløb på kandidatuddannelsen (Career
Management Skills/CMS (bilag)
Det er fakultets ønske, at alle studerende på tværs af fakultetet fra efteråret 2016 får et tilbud om at
deltage i et karriereplanlægningsforløb (CMS) i forbindelse med et evt. projektorienteret forløb.
Tine Lynfort Jensen (TLJ) informerede om de nye CMS-forløb på kandidatuddannelserne, og som
er blevet til i et samarbejde mellem Humaniora og SDU Erhverv. I erkendelse af at mange kandidatstuderende først (for) sent i deres studie retter fokus mod deres fremtidige arbejdsliv, ønskes nu
at give de studerende viden og redskaber til karriereplanlægning og til at forberede sig til arbejdsmarkedet. Disse CMS-forløb er planlagt til at skulle tilbydes i 3. semester og vil bestå af 5 temadage. De studerende vil efter endt forløb få et bevis (dog uden ects) for deltagelse. Der har været gennemført forsøg på Medievidenskab med sådanne forløb, og de har vist sig at være en stor succes.
FS pegede på vigtigheden af at støtte initiativer, der forsøger at bringe kandidater hurtigere i job.
Det er et stort problem for humaniora, at deres kandidater kommer senere i job end andre og derfor
fremstår med en ringere beskæftigelsesgrad i de officielle statistikker. En af årsagerne er dog også
målingstidspunktet, der ligger mellem ½-1 år efter endt uddannelse, hvor mange humanistiske kandidater endnu ikke har fået job.
Det blev endvidere nævnt, at det kunne være hensigtsmæssigt, at CMS-forløb måske også rakte ind
i 4. semester, mens den studerende er i sin specialeproces.
CMS-forløbene kan også tjene til at understøtte en studerende i et praktikophold evt. via en mentor,
da studerende i denne periode undertiden kan have en oplevelse af at stå alene. MSP spurgte, om
deltagelse i et CMS-forløb vil være muligt, hvis praktikken tages i udlandet f.eks. via Skype. TLJ
gav udtryk for, at der er en positiv holdning til en skype-løsning.
LJ opfordrede til, at CMS også sætter fokus på opbygningen af netværk. TLJ kunne oplyse, at dette
allerede var en del af ”pakken”.
Afslutningsvis gav studienævnet sin opbakning til, at alle kandidatstuderende får tilbudt et CMSforløb, og opfordrede samtidig til gennemførelsen af en efterfølgende evaluering af forløbene.

Ad. 10. Udmøntning af ændringer af studiefremdriftsreglerne
I november 2015 besluttede Folketinget, at der skulle foretages justeringer af fremdriftsreformen fra
2013. Aftalen bevirker, at der skal vedtages en ny universitetslov. Denne er pt. i behandling i folketinget, og det er forventeligt, at den bliver vedtaget således den vil gælde fra 1. juli 2016.
Herefter vil det enkelte universitet få større frihed til selv at beslutte, hvordan reformens bestemmelser skal implementeres, men endemålet er stadig det samme: At studietiden på de danske universiteter i gennemsnit skal nedbringes med 4,3 mdr. pr. studerende.
Selv om den nye universitetslov endnu ikke er vedtaget, har SDU´s direktion valgt at udarbejde et
forslag til, hvordan studiefremdriften fremover skal praktiseres på SDU; hensigten er, at ændringerne skal komme til at fungere allerede fra det kommende efterårssemester.
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FS gennemgik de væsentligste ændringer af studiefremdriftsreglerne:
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.
2. De studerende bestemmer selv, hvornår de tilmelder sig evt. 2. og 3. prøveforsøg, men skal fortsat tilbydes muligheden for hurtig reeksamen.
3. Førsteårsprøver skal på alle studier være bestået efter udgangen af 1. år (som det allerede er tilfældet på IVK). Det er endnu ikke afklaret, om minimumkravet til førsteårsprøven bliver 30 eller 45
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. 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.
Studienævnet bakkede op om ændringen fra et tilmeldingskrav til et beståelseskrav; men pegede
dog samtidig på en forventelig større arbejdsbyrde for studienævnene, idet alle, der ikke består det
krævede antal ECTS pr. studieår, kun kan få lov at forsætte på uddannelsen, hvis der er givet dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
Endvidere blev der peget på problemet med de forskellige universiteters forskellige tilgang til at
udmønte reformen. Dette vil evt. kunne medføre problemer for studerende, der ønsker at skifte universitet.
Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer.

AD. 11. De kommende uddannelsesberetninger
FS informerede om uddannelsesberetningerne, der er et led i SDU’s kvalitetssikringssystem og en
del af forudsætningen for universitets selvevaluering. Uddannelsesberetninger udarbejdes hvert 2. år
og skal godkendes i studienævnet. Efterfølgende gennemføres der en række uddannelsesberetningssamtaler (statusmøder) på forskellige niveauer. For studieleder/vicestudieleder afholdes samtalerne
primo juni.
Ved en hurtig gennemgang af uddannelsesretningerne fra 2014 konstaterede FS, at mange af de
opstillede mål er nået. Masteruddannelsen udgør dog et hængeparti, og i forlængelse heraf forslag
AJ, at der hurtigst muligt nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på denne uddannelse.
Frafaldet på visse af uddannelserne udgør også et problem, der skal behandles.
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Det vurderes, at det især er handlingsplanerne, der vil kræve et større revisionsarbejde. I den mellemliggende periode 2014-16 er dimensioneringen gennemført, ligeledes studiestartsreformen, optag af flest mulige studerende er ikke længere kravet m.v., hvorfor handlingsplanerne for 2014 ikke
længere er relevante.
På nuværende tidspunkt afventes, at Uddannelsesberetningen gøres tilgængelige for studieledere og
vicestudieledere.
Ad.12. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 28. april kl. 14.15 – 16.30, Campus Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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