SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
28. november 2016

Referat af IVK-studienævnsmøde den 24. november 2016 kl. 14.15-16.30, Campus Slagelse

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Lars Bøcher (LB), Astrid Jensen (AJ), Inge-Marie
Nielsen (IMN), 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), Thomas Wegener Friis (TWF), Rasmus Vesterbo Larsen
(RVL); Michael Libak Hansen (MLH)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser (bilag)
Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Merit- og dispensationsansøgninger
Høring om overflytning af retskrav for BA i IVK i sproglig og kulturel formidling, Sønderborg
til kandidatuddannelsen i IVK, Odense (bilag)
7. Evaluering af årets studiepraktik i Odense og Slagelse (bilag)
8. Opfølgning på uddannelsesrådsmødet 17. november 2016 (bilag)
9. Drøftelse af skitse til revideret masteruddannelse (bilag)
10. Studieordninger (bilag)
11. Orientering om planlægning af IVK-dagen 10. marts 2017
12. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 27. oktober 2016 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
Flemming Smedegaard (FS) gav flg. meddelelser:
3.1. Der er kommet en ny uddannelsesbekendtgørelse, hvori bl.a. reglerne om projektorienterede
forløb er blevet præciseret herunder kravet til beskrivelse af læringsudbyttet i studieordningerne.
3.2. SDU’s ”Samling af SU’s regler om studiefremdrift” og Instruks til SDU’s regler om studiefremdrift” er blevet opdateret. FS opfordrede alle til at konsultere disse regelsæt vedr. spørgsmål og
afklaringer i forhold til studiefremdriftsreformens implementering på SDU.
3.3. Fakultetet har bekræftet overfor studienævnet, at bestemmelserne om undervisning og eksamen
efter nyeste studieordning, allerede er gældende.
3.4. Fællesbestemmelserne vedr. 2. og 3. specialeforsøg er blevet præciseret således: Hvis en studerende til 1. forsøg ikke har fået godkendt en kontrakt og en projektbeskrivelse fastlægges omfanget
af arbejdsbelastningen svarende til 3 måneders yderligere arbejde i henhold til nedenstående:
2. forsøg: Specialets omfang øges til mellem 90 og 110 sider
3. forsøg: Specialets omfang øges til mellem 120 og 130 sider
14-dagsfristen for indgåelse af ny kontrakt og projektbeskrivelse fastholdes.
3.5 Valg: Efter afholdelse af valget til universitetets forskellige organer er der nu valgt 9 nye studerende til IVK-studienævnet (5 faste repræsentanter og 4 suppleanter). Til Institutrådsvalget for ISK
var der ingen studenterrepræsentanter opstillet. På VIP-siden blev FS og Astrid Jensen (AJ) afløst af
Anders Klitmøller, Slagelse og Thomas Hestbæk Andersen, Odense. FS blev valgt som VIPrepræsentant i Akademisk Råd og Katrine Sofia Lind blev de studerendes repræsentant.
3.6. Åbent hus arrangement vil finde sted i Odense og Slagelse den 25. februar 2017.
3.7. Brugen af humanioras nye studiesider er blevet undersøgt og generelt tegner der sig et billede
af, at siderne virker og bruges, først og fremmest de mere faktuelle sider. Sammenfattende vurderer
rapporten, det er lykkes at løfte serviceniveauet til de studerende samt at oparbejde og sikre en aktuel, relevant og solid vidensdatabase.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Nicholas Bech Jakobsen (NBJ) og Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at
fagrådet og festudvalget nu er indgået i et samarbejde og har dannet en forening for alle studerende
på IVK i Odense. Foreningen hedder: IVKommitteen. Foreningen består af fagrådet som styregruppe, festudvalget som formålsudvalg og alle studerende som (gratis) ordinære medlemmer.
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Der blev afholdt en festlig reception i forbindelse med lanceringen af begivenheden den 17. november. IVKomitteen vil herefter stå som bl.a. arrangør af alle større faglige og sociale arrangementer.

Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) meddelte, at brugerudvalget var mødtes med EASJ (erhvervsakademiet), og det blev besluttet, at der skal arrangeres en fælles fest for
alle studerende. Festen skal være i Kutteren. Endvidere oplystes, at brugerudvalget har haft besøg af
SDU erhverv, der informerede om deres muligheder for at hjælpe de studerende på SDU, Slagelse.
SDU Erhverv afholder kursus i LinkedIn den 3. november, og brugerudvalget indgår i markedsføring af kurset overfor medstuderende.
Brugerudvalget har også givet tilsagn om at stå for SDU Slagelse Dag i 2017. Der er således planer
om, at dette faglige arrangement fremover skal arrangeres af studerende for studerende, som en
pendant til forårets De Studerendes Dag, der er af mere social karakter. Det forventes, at eventen vil
få større tilslutning, hvis arrangementet udgår fra de studerende selv. SDU Slagelse kan evt. støtte
arrangementet økonomisk (5-8000 kr.)
Med Syddanske Studerende er aftalt, at de afholder en workshop om fagligt engagement. En gruppe
studerende har efterflg. etableret et fagråd, som f.eks. kan afholde debataftner, valgmøder m.v.
Der er i Tænkeboksen nedsat en mediegruppe, og den får som første opgave at dække eventen De
Dødes Dag. Tænkeboksen er derudover blevet etableret som en forening, der tæller mere end 500
medlemmer herunder også HA-studerende. Afsluttende oplystes, at SDU idræt, Slagelse vil starte
op igen. Næste møde afholdes 15. december.
Ad.5 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Høring om overflytning af retskrav for BA i IVK i sproglig og kulturel formidling,
Sønderborg til kandidatuddannelsen i IVK, Odense (bilag)
FS oplyste uddybende, at de BA-studerende på sproglig og kulturel formidling, Sønderborg p.t. har
et retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i kommunikationsdesign også i Sønderborg. Dette
ønskes ændret for allerede indskrevne BA-studerende til et retskrav til kandidatuddannelsen i IVK,
Odense med virkning fra september 2017. Baggrunden er, at kandidatuddannelsen i kommunikationsdesign ønskes stillet i bero indtil den lukkes pga. dimensioneringen i 2020 dels pga. at overgangen fra BA-uddannelsen i IVK med sproglig og kulturel formidling til kandidatuddannelsen i kommunikationsdesign er meget lav, dels pga. at kandidatuddannelsen i kommunikationsdesign har et
faldende optag.
FS oplyste, at der nu er 132 optagne på kandidatuddannelsen (dansk og engelsk). Antallet af optagne skal i 2019 reduceres til 70; dog vil der kunne optages yderligere 10 %, hvis et stort antal studerende gør deres retskrav gældende.
Efter en kort drøftelse tilkendegav IVK-studienævnet opbakning.
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Ad.7. Evaluering af årets studiepraktik i Odense og Slagelse
Slagelse: BTH oplyste, at tilrettelæggelsen af studiepraktikken nu er overgået til Studieservice. Der
er ikke herfra lavet en evaluering af arrangementet; der findes alene en elektronisk evaluering, der
dækker SDU generelt. Det blev nævnt, at fremadrettet vil det være ønskeligt, hvis der i planlægningen og afviklingen blev involveret flere undervisere. Der havde kun deltaget 2 undervisere i dette
års studiepraktik, så de fleste oplæg blev leveret af de faglige vejledere og nogle studerende. Forplejningen havde fungeret fint.
Odense: De faglige vejledere har udarbejdet en kort evaluering af arrangementet, og den efterlader
plads til forbedringer til næste års studiepraktik. Der peges på, at forplejningsforholdene skal ændres, at der bør foretages en elektronisk fremmøderegistrering, at der i lighed med tidligere igen
gives info om de studerende (hvor de kommer fra i landet og hvilken gymnasial uddannelse de er i
gang med) og at der er fokus på hvornår og hvordan, de faglige oplæg placeres.
Såvel Slagelse som Odense anførte, at der fortsat kunne konstateres et voldsomt fald i antal tilmeldte til studiepraktikken sammenlignet med tidligere år. Der blev i forlængelse heraf rejst kritik af, at
hjemmesiden for studiepraktikken og tilmeldinger var blevet lanceret alt for sent. Et ringe fremmøde sætter naturligvis sit præg på hele arrangementet. Det blev foreslået, at man evt. også kunne
hjælpe vejledere på de gymnasiale uddannelser med at oplyse om IVK, f.eks. ved at lave en elektronisk folder. På denne måde kunne eleverne informeres mere konkret og dybdegående, hvilket
vejlederne på uddannelsesstederne vurderes at have svært ved.
Ad.8. Opfølgning på uddannelsesrådsmødet 17. november 2016
FS informerede om mødet i IVK’s uddannelsesråd den 17. november. På mødet var drøftet 1. undervisning og uddannelser i bæredygtighed 2. nye stramninger omkring praktikorienterede forløb 3.
ansvar for udvikling af kandidaternes personlige kompetencer og endelige 4. de studerendes
erhvervsparathed.
Studienævnet tog referat af mødet til efterretning.
AD.9. Drøftelse af skitse til revideret masteruddannelse
AJ informerede om, at IVK-masteruddannelsen i Odense fra 2005 nu skal underkastes en revision
med henblik på nødvendige opdateringer og fremtidssikring i forhold til de behov, som både de
private og offentlige virksomheder har til denne type af efteruddannelse. Der lægges op til at uddannelsen skal forankres i et samarbejde på tværs af campusser mellem Odense, Slagelse og Kolding. Uddannelsen forventes fortsat at bestå af 9 moduler + masterprojektet på i alt 60 ECTS. Adgangskravene er stadig en BA + 2 års erhvervserfaring.
Konkret påtænkes, at uddannelsen skal bestå af 4 obligatoriske moduler samt en række forskellige
valgfag. Disse valgfag skal udbydes på de 3 campusser, der således hver især vil kunne profilere sig
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indenfor specielle fagområder. Forskningsgrupper på de tre campusser har indmeldt forslag til, hvad
de kan byde ind med.
Evt. skal der udbydes undervisning med et modul/uge eller måske skal der udbydes undervisning 3
lange lørdage suppleret med e-learning, måske udbydes 3 sammenhængende moduler f.eks. indenfor CSR ledelse eller Globaliseret kommunikation m.h.p., at den studerende skal opnå en certificering af de erhvervede kompetencer (CEP).
FS understregede, at IVK-masteruddannelsen allerede er akkrediteret, og det vil derfor være mest
hensigtsmæssigt, at revisionen sker indenfor rammerne af den givne akkreditering. Dette betyder
bla. at uddannelsen geografisk vil være placeret i Odense, hvilket dog ikke burde være nogen hindring for, at de forskellige fag kan udbydes på de andre to campusser.
Videre nævnte FS, at der ønskes en større volumen i uddannelsen. P.t. kommer hovedparten af de
studerende fra Sjælland og Jylland og med mere undervisning hér, kunne der evt. tiltrækkes flere
studerende fra disse områder; også set i lyset af, at der ingen konkurrence er på dette område fra
København kun fra Århus.
Samstemmende gav studienævnet god opbakning til fortsættelse af det allerede igangværende revisionsarbejde med IVK-masteren.
Afrundende oplyste FS, at der med Torben Munk Damgaard, leder af HD- og Mastersekretariatet
vil blive samarbejdet omkring udbud af 3 af deres fag på IVK-masteren i 2017. Fagene ligger indenfor Flygtning og Indvandrer-området og har en profil, der bedre matcher IVK’s master.
Ad. 10. Studieordninger
På nuværende tidspunkt foreligger der rettelser til BA-fagene: Kommunikations- og Videnskabsteori og til engelskfagene: skr. og mdt. Sprogfærdighed 1 og 2, Sprog og Samfund 1 og 2, Business
Writing og the Discourse of Organizations og Discourse of Advertising og Intercultural Communication. På kandidaten skal indføjes nyt afsnit om Internationalisering og Projektorienteret Forløb.
Studienævnet godkendte rettelserne og tilføjelserne til de nye studieordninger gældende fra september 2017.
AJ oplyste, at revisionen af studieordningerne for Slagelse vil blive udsat til februar 2017.
I forbindelse med det projektorienterede forløb ønskes ECTS-vægtningen øget fra 10 til 15 ECTS,
hvilket fakultetet har godkendt.
Derudover blev der informeret om, at for studerende der gerne vil i gang med etablering af egen
virksomhed, har Vækstfabrikken tilbudt forløb for IVK ’er og PBA’er med undervisning, workshop, supervision m.v.

Ad. 11. Orientering om planlægning af IVK-dagen 10. marts 2017
FS oplyste, at IVK-dagen vil blive afholdt den 10. marts 2017. På IVK-dagen vil der være mulighed
for at overvære oplæg om forskellige karriereforløb, eller netværksmøder eller oplæg om studiejobs.
Senere på dagen vil dagens hovedtaler holde sit foredrag og endelig en finale med kåring af vinderne af en case-competition.
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Ad. 12. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 15. december kl. 14.15 – 16.30 i mødelokale SOKRATES, Odense
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand
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Marian Pedersen
Referent

