SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation
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26.08.17

Referat af IVK-studienævnsmøde den 24. august 2017 kl. 14.15 - 16.30 i Slagelse

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

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. Evaluering af optag og status for introaktiviteter
7. Godkendelse af evalueringsregler for IVK efteråret 2017 (bilag)
8. Talentudmærkelser (bilag)
9. Status for planlægningen af uddannelsesrådets 25. møde
10. Indledende drøftelser af kvalificering af krav til projektorienterede forløb samt af forslag til en
virksomhedspris (Årets praktikvirksomhed)
11. Fortsat drøftelse af punkter til handlingsplan for studiemiljø
12. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Studienævnsformanden Flemming Smedegaard (FS) bød velkommen til det første møde i efterårssemestret. FS pointerede vigtigheden af, at studienævnsmedlemmerne møder talstærkt op ved møderne.
Herefter blev dagsorden godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 29. juni 2017 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1 Projekt Karriereskaberen
FS meddelte, at Projekt Karriereskaberen er blevet godkendt af fakultetet, og der er bevilget endog
flere end de ansøgte midler, nemlig 78.000. Projektet er rettet mod en særligt udsat gruppe studerende på kandidatuddannelsen i IVK både i forhold til frafald, gennemførelse og efterfølgende beskæftigelse, og som er kommet ind på kandidatuddannelsen med et lavt gennemsnit fra BA, og som
udelukkende er kommet ind i kraft af retskravet. Karriereskaberen skal være med til at give disse
studerende ”en ny start”. Projektet regner med at optage ca. 15 studerende pr. 1. september i år.
Optagelse vil ske umiddelbart efter studiestart på baggrund af en motiveret ansøgning samt en motivations- og forventningsafstemningssamtale. FS nævnte videre, at de mentorer, der skal knyttes til
projektet, allerede har meldt sig.
3.2 Intro-materiale til IVK-studerende
FS præsenterede en meget flot introfolder for de nye BA-, Tilvalgs- og Kandidatstuderende, og
som er lavet af studerende ved IVK.
3.3 Testbaseret optag
Det er besluttet, at kvote 2 ansøgere fra 2018 skal igennem dels en uniTest, dels skal aflevere en
motiveret ansøgning, der skal skrives på samme tidspunkt, som uniTesten afholdes. Herigennem
forventes, at der vil komme en større ægthed i ansøgningen (så forældreansøgninger undgås), og at
den tidsmæssige belastning med de hidtidige mundtlige samtaler undgås. Det testbaserede optag
kommer til at gælde for alle IVK-linjer i odense og Slage3lse samt PBA i Slagelse.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Fagrådet har fået ny formand: Nicholas Bech Jacobsen (NBJ), der også er studenterrepræsentant i studienævnet. NBJ oplyste, at der på fagrådsmødet den 22. august var enighed
om at satse på at få flere medlemmer i IVKomitéen, og der vil derfor fremover være en del flere
arrangementer end tidligere som f.eks. virksomhedsbesøg, åben mic m.v.
Brugerudvalget i Slagelse: Ingen tilstedeværende studenterrepræsentanter

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.
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Ad 6. Evaluering af optag og status for introaktiviteter
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at der p.t. i alt er optaget 159 IVK og PBA-studerende i Slagelse.
Introforløbet for de studerende er programsat til 3 dage. De første 1 ½ dag er der arrangeret møde
med de faglige vejledere omkring studiet, studiegrupper, rundvisning på SDU, guidet bytur m.v.
Derefter igangsættes en 24 timers case-competition, der på 3. dagen afsluttes med kåring af vinder
af konkurrencen. Der deltager i alt ca. 400 studerende, idet også HA-studerende deltager. Musikhuset danner rammerne omkring arrangementet. Studiestartcasen afsluttes med fernisering i SDU’s
nye lokaler (tidl. Netto).
For IVK Odense oplyste FS, at der på BA-uddannelserne p.t. er optaget 162. Spanskstudiet – der nu
har haft sidste optag og herefter bortdimensioneres – har haft rekordhøjt ansøgertal, mens tyskstudiet har fået relativt få ansøgere sammenlignet. Der er intro-arrangementer for BA-studerende den 1.
og 2. september, og der er planlagt hyttetur den 8.-10. september. 4 faglige tutorer er ansat til at
skulle facilitere studiegrupperne indtil påske, og de skal mødes med deres respektive grupper hver
2. uge.
På tilvalget Organisatorisk Kommunikation har der været et større optage end sædvanligt på ca. 40
studerende. Dette medfører, at der kan køres et separat hold uden samlæsning med andre hold.
På IVK-kandidatuddannelsen er der p.t. optaget 116 heraf ca. 40 studerende fra Slagelse. Alle tildelte 105 pladser er besat med retskravsbachelorer, hvorfor der er givet 10% ekstra pladser til andre
kvalificerede studerende. En uheldig konsekvens af dimensionering er, at der blandt retskravsbachelorerne er optaget studerende med f.eks. 02 i snit, mens det har været nødvendigt blandt de 10%
ekstra at afvise studerende med høje gennemsnit. Der er kandidatintroduktion den 31. august.
I forbindelse med de nye studerendes 1. semester har rektor besluttet, at skyde ekstra midler hertil,
således at der kan søges om max. 20.000-25.000 kr. pr. studiestart. Tiltagene er primært rettet mod
at hindre frafald og sikre gennemførelse af studiet. Der kan f.eks. søges om ekstra tutormøder på
hele 1. semester, temamøder for de nye studerende, infozone m.v.
AJ oplyste, at Slagelse allerede har søgt 11.000 kr. via puljen med campusmidler mhp at kunne
fastholde Tænkeboksen. Tænkeboksen har været og er et meget velfungerende projekt, hvor der
gennem en stor indsats ikke mindst fra de studerendes side har været gennemført en række sociale
og faglige arrangementer. Blandt mange tiltag har især Grammatikcafeerne haft mange brugere. I
forlængelse heraf pegede Lars Bøtcher (LB) på, at den positive effekt af den hjælp, cafeerne kan
tilbyde, bla. ses i resultatet af de mange studerende, der bestod reeksamen. Ud af 23 studerende i
engelsk grammatik bestod 19 reeksamen her i august. AJ og LB nævnte, at eksamenscafeerne i
sprog og grammatik og engelsk grammatik havde haft en tilslutning på omkring 100 studerende.
AJ oplyste videre, at Slagelse allerede har søgt 11.000 kr. via de ekstra midler til ansættelse af 4
tutorer. Det er hensigten, at de skal facilitere studiegrupperne igennem 1. semester.
FS vurderede umiddelbart, at IVK-Odense p.t. havde planlagt de fleste af ønskede aktiviteter for det
kommende semester. Ønsker om at kunne understøtte undervisningen med forskellige tiltag, åbner
de ekstra midler ikke op for. I den efterfølgende drøftelse af evt. yderligere tiltag var der megen
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fokus på en eller anden form for faglige cafeer. Slagelse har som nævnt haft meget gode erfaringer
med sine fagcafeer. NBJ pegede på, at cafeerne fungerer bedst, når der er tilknyttet en underviser.
Endvidere at alfa og omega er det personlige engagement, som de involverede studerende og tutorerne har lagt i cafeerne. Konklusionen blev, at Odense også vil søge penge til at etablere en studiecafé. Denne ansøgning er sendt af sted umiddelbart efter mødet.

Ad.7. Godkendelse af evalueringsregler for IVK efteråret 2017
På studienævnsmødet i juni blev den digitale evalueringsproces evalueret.
FS havde udarbejdet en stærk kritisk rapport vedr. forløbet af den digitale evaluering F17, hvilket
foranledigede et møde med fakultetet den 22. juni. På dette møde gav fakultetet tilsagn om implementeringen af en række forbedringer ved næste evaluering E17. Endvidere blev det på mødet præciseret, at kvalitetspolitikken forudsætter:
- At studienævnet har en plan for systematisk evaluering; dog behøver alle kurser ikke at blive evalueret hvert semester
- At svarprocenterne på evalueringerne er meget høje, dvs. 75%+ (dette er en kæmpe udfordring og
var også et væsentligt kritikpunkt ved sidste akkreditering)
- At studienævnsreferaterne dokumenterer, at evt. problemer drøftes og handleplaner udarbejdes
Med baggrund heri er der blevet udarbejdet forslag til nye evalueringsregler, hvor det væsentligste
nye i forhold til tidligere er, at der ikke skal ske evaluering af alle fag hvert semester. Forslaget blev
drøftet og vedtaget. Studienævnet besluttede, at alle undervisere snarest skal orienteres om de nye
evalueringsregler og om planen for de fag, der skal evalueres E17.

Ad.8. Talentudmærkelser
FS gennem bestemmelserne omkring talentudmærkelser for studerende. Således er der 3 typer af
udmærkelser:
1. Særligt højt fagligt niveau i kandidatspeciale eller bachelorprojekt.
Dette indebærer, at den studerende i studiet har opnået kvalifikationer ud over, hvad der forventes
ud fra uddannelsens læringsmål og dette høje niveau skal være kommet til udtryk både i specialet
eller bachelorprojektet samt i uddannelsen som helhed. Eksaminator og censor skal indstille den
studerende til udmærkelsen. Indstillingen behandles i akademisk råd.
2. Ekstra-curriculære aktiviteter. Studienævnet skal tage stilling hertil. IVK har på sit møde i maj
besluttet at flg. aktiviteter kan anerkendes på eksamensbeviset:
- Deltagelse i fagrelevante konferencer
- Publicering af artikler i videnskabelige tidsskrifter
- Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter
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En topplacering i fagrelevante konkurrencer f.eks. case competition
Gennemførelse af projektorienterede forløb, der ikke indgår i normeringen af uddannelsens ECTS-points
- Deltagelse i andre fagrelevante aktiviteter, der ikke indgår i normeringen af uddannelsens ECTS-points
Udmærkelse for aktiviteten skal godkendes af studienævnet efter indstillingen fra en vejleder.
3. SDU’s talentprogrammer. Den studerende har gennemført et af SDU særligt tilrettelagt talentprogrammer på 30 ECTS ud over normeringen af bacheloruddannelsen og/eller 20 ekstra ECTS
points ud over normering af kandidatuddannelsen.
Studienævnet tog informationen til efterretning og besluttede, at retningslinjerne for talentudmærkelserne og procedurerne herfor snarest udsendes til alle undervisere.

Ad 9. Status for planlægningen af uddannelsesrådets 25. møde
FS oplyste, at IVK’s Uddannelsesråd den 9. november afholder sit 25. rådsmøde. Dette markeres
ved, at selve mødet afholdes hos en vigtig samarbejdspartner, Odense Kommune. Mødet, der finder
sted på Odense Rådhus, vil bestå at to dele: Først vil tidligere IVK-studerende fortælle om deres
ansættelse ved Odense Kommune; dernæst en drøftelse af samarbejdsmulighederne for IVK med
andre kommuner. Arrangementet afsluttes med bespisning på restaurant i Odense.

Ad 10. Indledende drøftelser af kvalificering af krav til projektorienterede forløb samt af forslag til en virksomhedspris (Årets praktikvirksomhed)
FS nævnte, at det som udgangspunkt ikke er vanskeligt at finde praktikpladser; derimod kan det
være vanskeligt at opnå en tilstrækkelig høj kvalitet i selve praktikken. Problemet har været drøftet
med Uddannelsesrådet på mødet i maj i år, og opfordringen hér var, at der til virksomheden bør
laves en nøjere beskrivelse af de krav, som praktikken skal opfylde. Herudover blev foreslået, at der
skulle laves en virksomhedspris med en kåring af Årets Praktikvirksomhed.
Studienævnet forslog, at studenterrepræsentanterne i studienævnet, der begge p.t. er i praktik, skal
udarbejde et udkast til drøftelse vedr. de krav, der skal stilles til en virksomhed, der tager en praktikant. De studerende indvilgede heri.
Årets Praktikvirksomhed skal kåres på IVK-dagen den 9. marts. Det er de studerende, der har været
i praktik, som skal kåre virksomheden ud fra en vurdering af et højt fagligt indhold og gode rammer
for praktikopholdet.
I forhold til selve prisen var studienævnet generelt enige om, at den vindende virksomhed først og
fremmest vil ønske at få mediedækning og presseomtale. Denne opgave vurderede studienævnet
skal udføres af fakultetets journalistiske personale.

5

I forlængelse heraf oplyste AJ, at Slagelse har kontakt til en repræsentant fra en medicinalvirksomhed, der fungerer som en slags ambassadør for praktikideen og meget gerne stiller op på møder og
fortæller om praktikkens fordele og muligheder for virksomheden.
For ikke at bruge ordet praktik og for også at tilgodese de mange andre samarbejder, studerende har
med virksomheder, kunne benævnelsen partnervirksomhed bruges i stedet for.

Ad. 11. Fortsat drøftelse af punkter til handlingsplan for studiemiljø
I maj indledte studienævnet drøftelserne vedr. en handlingsplan for studiemiljøet på baggrund af
studiemiljøundersøgelsen 2017. Denne foreligger nu i sin helhed.
FS konstaterede indledningsvis, at resultaterne for IVK generelt følger gennemsnittet. Dog var der
et problempunkt vedr. en gruppe studerendes oplevelse af ensomhed på studiet.
I forlængelse heraf pegede studienævnet på muligheden af at:
- Etablere nye studiezoner, der kan være med til at styrke fagmiljøet
- Planlægningen af flere aktiviteter som f.eks. filmaftner, byture mv. og hvor der især er
tale om fællesskaber uden alkohol
- Læseklubber hvor studerende mødes uden at der er tale om et rent fagligt indhold
- Etablering af et samarbejde med Ventilen, der er en frivillig organisation, der hjælper
ensomme
- Etablering af kontakter til andre organisationer, hvor deltagelse kan medføre, at den studerende får en tættere tilknytning til studiebyen
Der arbejdes videre med handlingsplanen på kommende møder.

Ad.12. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 28. september 2017 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

6

