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Referat af IVK-studienævnsmøde den 26. oktober 2017 kl. 14.15 - 16.30 i Odense

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Lars Bøcher (LB), Tine Lynfort
Jensen (TLJ), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Michael Libak
Hansen (MLH), Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG), Louise
Vinther Andersen (LVA), Emil Bisp Petersen (EBP)
Afbud: Thomas Wegener Friis (TWF), Annika Hartfield (AH), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ),
Aksel Seval (AS)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Nye fælles retningslinjer for tilmelding til og godkendelse af kontrakter til BA-projekter
7. Aktuel status for digital evaluering
8. Godkendelse af ændring i kandidatstudieordningen
9. Godkendelse af handlingsplan for studiemiljø
10. Drøftelse af udfordringer affødt af den aktuelle økonomiske situation
11. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 28. september 2017 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1 Uddannelsesregnskab
Flemming Smedegaard (FS) orienterede om uddannelsesregnskabet for 2016 og gav udtryk for generelt flotte resultater for IVK Odense og IVK Slagelse.
Det humanistiske fakultet har samlet set et overskud på godt 11. millioner kr. IVK Odense og IVK
Slagelse (begge takstgruppe 1) er den 3. største bidragyder til overskuddet med knap 3 millioner kr.
Medievidenskab og Cand. IT bidrager med et større beløb, hvilket dog skal ses i relation til deres
placering i henholdsvis takstgruppe 2 og 3.
IVK Odense har i alt 483 STÅ (svarende til antal studerende, der har bestået 1 årsværk (60 ECTS))
og IVK Slagelse har i alt 316 STÅ, og IVK repræsenterer således det studium med flest STÅ i det
samlede regnskab for 2016.
Mindre positivt er fastlærerdækningen for IVK Odense. I gennemsnit for alle studier er dækningen
på 73% men for IVK-Odense kun på 64%. En forbedring heraf henimod gennemsnittet vil imidlertid
betyde, at IVK’s indtjening vil blive mindre.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) meddelte, at Klaus Rose – tidl. formand for
Syddanske Studerende – arbejder med et projekt, hvor alle fagråd skal samles i lokaler på i alt 300
m2 bl.a. med det formål at styrke fagligheden. Fagrådene skal med en sådan evt. omflytning også
bringes i tættere kontakt med forskerne. Fagrådenes sociale dimension skal herefter trækkes i baggrunden og evt. henvises til Fredagsbaren. Studenterrepræsentanterne fra IVK er ikke umiddelbart
positive overfor forslaget, idet man ønsker at bibeholde Akvariet. Studienævnet bakkede op om, at
IVK skal fastholde Akvariet og de faciliteter, som IVK har nu. Akvariet er i dag meget brugt af mange
studerende, og der er skabt et godt studiemiljø.
MSP oplyste endvidere, at der var afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev truffet beslutning vedr. vedtægterne og regnskabet blev godkendt.
Brugerudvalget i Slagelse: Der var ingen meddelelser.

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Nye fælles retningslinjer for tilmelding til og godkendelse af kontrakter til BA-projekter

2

FS oplyste, at udgangspunktet for nye fælles retningslinjer for tilmelding til og godkendelse af kontrakter til BA-projekter er, at de skal følge samme retningslinjer som for specialer. I Uddannelsesrådet er fastlagt, at et studium skal kunne vælge enten a. studielederen tildeler en studerende en vejleder eller b. at den studerende selv henvender sig til den ønskede vejleder. Disse retningslinjer skulle
træde i kraft i år.
Overordnet set vurderer studienævnet, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre de samme regler for
BA-projekter som for specialer, ikke mindst da alt vedr. et projekt herefter samles og arkiveres ét
sted med mulighed for at kunne følge historikken.
Imidlertid har det ikke vist sig muligt at implementere disse procedurer allerede i år, hvorfor de nye
fælles retningslinjer først vil træde i kraft fra 2018, hvorfor vi ved den kommende tilmelding til forårets BA-projektskrivning fortsat benytter de gamle tilmeldingsblanketter.

Ad 7. Aktuel status for digital evaluering.
FS oplyste, at den digitale evaluering skulle have været drøftet på sidste Uddannelsesrådsmøde; der
blev dog ikke tale om en egentlig drøftelse blot et mere generelt opsamlingspunkt for oplevede frustrationer.
Fakultetets repræsentant gav på mødet udtryk for, at de forskellige problemstillinger vil blive løst.
Emil Bisp Petersen (EBP) oplyste, at det nu skulle være muligt at foretage evalueringer fordelt på
hold. EBP nævnte også, at der kun har været en enkelt underviser, der havde ønsket individuelt evalueringsskema.
Herefter afventer studienævnet den kommende evalueringsproces, der efterfølgende vil blive evalueret.

Ad 8. Godkendelse af ændring i kandidatstudieordningen
Kandidatuddannelsen i Kommunikationsdesign i Sønderborg er stillet i bero, indtil den lukkes pga.
dimensioneringen i 2020. De studerende på BA-uddannelsen i IVK med sproglig og kulturel formidling har hidtil haft et retskrav på optagelse på ovennævnte kandidatuddannelse. Da denne nedlægges,
er det besluttet at overflytte retskravet til kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation. Denne ændring er nu tilrettet i studieordningen for kandidatuddannelsen i International
Virksomhedskommunikation, så dette fremgår i beskrivelsen af adgangskravene.
Studienævnet tilsluttede sig denne ændring, Fakultetet er nu orienteret om studienævnets godkendelse.

Ad 9. Godkendelse af handlingsplan for studiemiljø
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Studienævnet godkendte handlingsplanerne for studiemiljøet v. IVK. Planerne er herefter sendt til
fakultetet.
Ad 10. Drøftelse af udfordringer affødt af den aktuelle økonomiske situation
FS redegjorde for forløbet vedr. udmeldinger omkring den aktuelle økonomiske situation, hvor det i
starten af oktober blev meldt ud, at der skulle spares 25 millioner kr. v. Humaniora. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at Humaniora ikke skal håndtere udfordringerne alene, men at udfordringerne på alle budgetområder håndteres af hele universitetet i fællesskab. Universitetet skal derfor i
1. kvartal 2018 gennemføre en involverende til- og fravalgsproces, således som det også skete i
2016.
På baggrund af de økonomiske udmeldinger fra fakultetet har institutterne ikke imødekommet alle
undervisningsrekvisitioner for det kommende forårssemester og har i flere tilfælde sammenlagt og
nedlagt hold. Studienævnet gav udtryk for meget stor utilfredshed med denne kraftige beskæring i
undervisningsrekvisitionerne, hvilket ikke kan undgå at få væsentlige konsekvenserne i forhold til
undervisningens kvalitet og dermed også påvirke frafaldstal og gennemførelse i negativ retning.
FS oplyste, at han ikke mener, at institutterne har mandat til inden for den gældende struktur at gennemføre denne type ensidige nedskæringer uden forudgående drøftelser.
Ifølge SDU´s vedtægt §23 har studielederen til opgave sammen med studienævnet at forestå den
praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
samt at rekvirere undervisning hos relevante institutter i henhold til studienævnets beslutning. Om
institutledernes virke fremgår af §21 i vedtægten følgende: ” Institutlederen er ansvarlig for instituttets undervisning og skal sikre, at der leveres relevant og kvalificeret undervisning. Institutlederen
skal sikre, at undervisningen fra instituttet formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og
didaktisk. Dette skal ske med inddragelse af studielederne og studienævnene.” Sidstnævnte inddragelse har ikke fundet sted i denne rekvisitionsrunde, hvilket ikke er i overensstemmelse med vedtægten, og FS har derfor anmodet om et møde med institutlederen ved ISK og de studieledere, der
er tilknyttet ISK.

Ad 11. Evt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 23. november 2017 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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