SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
27. marts 2017

Referat af IVK-studienævnsmøde den 23. marts 2017 kl. 14.15-16.30 i Slagelse

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

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. Godkendelse af revideret forretningsorden for studienævnet (bilag)
7. Evaluering af åbent hus arrangementer og informationsmøder
8. Evaluering af den 12. IVK-dag 10. marts 2017
9. Orientering om sagen med manglende retskrav til kandidatuddannelse for PBA´ere
10. Planlægning af introarrangementer ved studiestart efteråret 2017
11. Ønske fra undervisere om ændrede eksamensbestemmelser i Kommunikations- og videnskabs
teori (bilag)
12. Drøftelse af resultater af studiestartundersøgelsen 2016 (bilag)
13. Drøftelse af handlingsplaner fra uddannelsesberetningerne 2016 (bilag)
14. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med den rettelse, at punkt 11: Ønske fra undervisere om ændrede eksamensbestemmelser i Kommunikations- og videnskabsteori blev ændret til: Studieordningsændringer, idet yderligere materiale vedr. ændringer var blevet fremsendt efter dagsordenens udsendelse.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

1

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 23. februar 2017 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1 Notat om behandling af linje- og profilskift, studieskift, overflytning og genindskrivning
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at ansøgninger vedr. linjeskift- og profilskift skal behandles i
studienævnet. Praksis i forbindelse med et skifte er, at den studerende skal have bestået hele første
år af den ønskede uddannelse (60 ECTS). Eftersom dette forhold som udgangspunkt ikke gør sig
gældende for IVK’ere, må den studerende søge ind på uddannelsen forfra ved næstkommende optag. Derfor vil den korrekte vejledning til studerende være, at han/hun skal påregne at skulle søge
gennem den koordinerede tilmelding igen, idet det første år skal være bestået. Ansøgninger vedr.
studieskift, overflytning og genindskrivning skal sendes til Optagelsen.
3.2 Digitale protokoller.
FS opsummerede fra sidste møde studienævnets problemstillinger vedr. digitale protokoller:
a. Kontrolfunktionen udøvet ved at der er to eksaminatorer v. interne prøver, der skal indtaste
karakterer, ønskes genindført.
b. Karaktererne ønskes tilgængelige for de studerende på et tidligere tidspunkt end tilfældet er i
dag. En systemændring bør kunne sikre, at der iværksættes en kontroltastning, så snart eksaminator har afsluttet sin bedømmelse.
c. Eksaminatorer har oplevet, at studerende får besked om, at de ikke har bestået et fag, selvom
underviser har tastet ”bestået”.
Fakultetet har meddelt, at de vedr. punkt a. og b. har italesat problemerne overfor Registrering og
Legalitet, og at der følges op løbende. Mht. punkt c. vil fakultetet prøve at udrede, hvad der kan
være sket, når de omtalte eksamensaktivitetsnumre med fejl er indberettet. Lars Bøcher (LB) oplyste om aktivitetsnumrene, der nu er overgivet til fakultetet.
3.3 Undervisningsprisen
FS oplyste, at der skal ske en indstilling til undervisningsprisen senest den 1. juni, og derfor skal
kandidaten godkendes på studienævnsmødet senest i maj. Punktet drøftes igen på næste møde.
3.4 Ansøgningstal, kvote 2
FS nævnte, at ansøgningstallene for IVK i kvote 2 ikke frembyder de store ændringer sammenlignet
med sidste år. Det kan konstateres, at Spansk, der snart bortdimensioneres, frembyder et større ansøgningstal end Tysk. Mie Skougaard Pedersen (MSP) tilføjede supplerende, at ved det nyligt afholdt Åbent Hus arrangement havde der været endda megen interesse for netop spansk.
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3.5 Studieordningsændringerne for Engelsk – reduktion i antal eksaminer
FS oplyste, at fakultetet i efteråret havde givet i opdrag at reducere antallet af eksaminer på bl.a.
Engelsk. Derfor blev der for engelsk skriftlig sprogfærdighed og sprog og samfund fjernet eksaminerne efter 1. semester. For at modvirke en stigning i dumpeprocenterne i disse fag, fordi der så
først ville ske en udprøvning efter to semestre, blev der i stedet indført en forudsætningsprøve i
form af undervisningsdeltagelse. Dette blev herefter godkendt. Nu har fakultetet imidlertid meddelt,
at der ikke må indgå forudsætningsprøver i 1. årsprøvefag. Derfor har fakultetet besluttet, at løsningen er at gå tilbage til eksamen efter hvert semester, hvorved det oprindelige omfang af eksaminer
fastholdes.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: MSP oplyste, at formanden for Fagrådet Ida Cecilie Stub Sørensen holder op
sommeren 2017. Det overvejes, om posten evt. skal deles mellem en formand og en næstformand.
Drøftelser herom vil finde sted på næste møde i Fagrådet.
Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) meddelte, at planlægningen af De Studerendes Dag nu er gået i gang. Konceptet vil være som sidste år med satsning på mange forskellige
aktiviteter, herunder igen med deltagelse af Danske Bank.

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Godkendelse af revideret forretningsorden for studienævnet
IVK-studienævnet har hidtil ved årets begyndelse godkendt en Standardforretningsorden. Imidlertid
viser det sig, at den almindelige praksis, hvor studienævnsformanden træffer afgørelse i sager som
f.eks. forhåndsmerit, merit, ekstra tid v. eksamen m.v. (afgørelser der alle ligger i share point i forlængelse af dispensationsansøgningerne) kræver en ændring af standardforretningsordenen i form af
en præcisering af denne beføjelse. Den ændrede forretningsorden blev godkendt og er nu videresendt til Fakultetet.

Ad.7. Evaluering af åbent hus arrangementer og informationsmøder
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at der var afholdt Åben Hus i Campus Slagelse den 8. marts, og at arrangementet var forløbet godt med omkring 250 deltagende. I den efterfølgende evaluering blev der
bla. peget på behov for involvering af flere studerende, idet aktiviteterne ved standene undertiden
oplevedes ret hektisk, og fremmødet ved oplæggene var så stort, at lokalerne blev overfyldte. Studieledelsen i Slagelse har givet tilsagn om at inddrage flere studerende til at løse disse opgaver.
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Fra de studerendes side blev der især udtrykt ønske om VIP-deltagelse ved Åbent Husarrangementet. Studieledelsen i Slagelse pegede imidlertid på, at der ikke er kutyme for VIPdeltagelse, og at også ressourceknaphed forhindrer VIP-ernes deltagelse. FSM nævnte, at VIPdeltagelse vil forudsætte en aftale med institutlederne om kompensation. . BTH nævnte, at der på
andre uddannelsesinstitutioner f.eks. på CBS er VIP- inddragelse i et lignende arrangement. BTH
understregede også, at det er ved dette arrangement, at de potentielle studerende får deres allerførste
indtryk af Campus, og uanset vejlederes og ”gamle” studerendes tilstedeværelse og indsats, vil en
VIP’er kunne svare mere uddybende på en række spørgsmål.
AJ og BTH pegede begge på manglende udstyr til de involverede i arrangementet. Der var ikke Tshirt med logo, key-hangers og ”klikkere”, og de studerende måtte selv købe ind.
FSM oplyste for Odense, at Åbent Hus for IVK-BA uddannelserne den 25. februar havde været
velbesøgt med omkring 90 deltagere. MSP og Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) nævnte supplerende,
at der til oplægget var fremmødt omkring 150-200 personer, ikke mindst interessen for spansk havde været stor.
Åbent Hus den 8. marts for både Tilvalg, Kandidat og Masteruddannelsen var også et vellykket
arrangement. Informationsmødet for kandidatuddannelsen havde tiltrukket omkring 100 deltagere,
og v. det opfølgende møde den 15. marts var ca. 50 mødt op. Infomødet for Tilvalgsuddannelsen
var velbesøgt med 30-35 deltagere. MSP oplyste, at der var omkring 130, der efterfølgende besøgte
standen for kandidat- og tilvalgsuddannelsen. Til informationsmødet for Masteruddannelsen mødte
ingen op; derimod kom der flere end vanligt til standen med 15-20 besøgende.
Tilvalgs-, Kandidat- og Masteruddannelsen deltog i år for første gang sammen til Åbent Hus og var
også placeret i samme lokalitet. Alle var enige om, at dette arrangement havde fungeret fint og med
god indbyrdes sparring.

Ad.8. Evaluering af den 12. IVK-dag 10. marts 2017
FSM oplyste, at denne IVK-dag indholdsmæssigt havde været særdeles vellykket, og socialt blev
festen den hidtil bedst besøgte, hvor der forude var lagt mange kræfter i planlægningen, udsmykning m.v.
Der havde været 6 forskellige karriereforedrag, 3 netværksmøder (iværksætteri, mønsterbrydere,
elitestud.) samt rusarrangementer om studiejobs, frivillige jobs og CV-skrivning. Tidligere studerende stod for oplæggene. Hovedtaleren på IVK-dagen var Lene Dybbroe, SDU med emnet: Medialiseringen som nyt vilkår for den internationale virksomhedskommunikation. Foredraget blev modtaget rigtigt godt, og foredragsholderen formåede at ramme målgruppen præcist.
Case-competitionen gik ud på at give et bud på, hvordan Odense Letbane bedst muligt kommunikeres til byens borgere. Forud for kåringen af vinderne af dette projekt, var der blevet dannet 7 grupper, der om formiddagen præsenterede deres forslag for et dommerpanel. De 3 bedste grupper gik
videre til kåringen senere på dagen, hvor de deltagende gæster afgjorde, hvilken gruppe der skulle
modtage prisen.
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Hele arrangementet afsluttedes med fælles spisning og fest.
NBJ understregede, at det var rigtigt godt, at det var tidligere IVK-studerende, der optrådte og fortalte om job og jobmuligheder, og om hvad IVK-kompetencerne kan bruges til på arbejdsmarkedet.
MSP nævnte, at der var blevet efterlyst flere konkrete eksempler ”fra det rigtige liv” i forbindelse
med karriereforedragene.
Studienævnet besluttede at fastholde 2. fredag i marts til IVK-dag, og den 13. IVK-dag vil blive
afholdt den 9. marts 2018

Ad 9. Orientering om sagen med manglende retskrav til kandidatuddannelse for PBA´ere
FSM informerede om de problematikker, der er opstået ved, at PBA-studerende – ud fra oplysninger på hjemmesiden - har været af den opfattelse, at de har haft et retskrav på IVKkandidatuddannelsen. Dette er ikke tilfældet.
FSM har efterfølgende i forbindelse med Åbent Hus-arrangementet haft et møde de studerende.
Fakultetets umiddelbare vurdering er, at de studerende har været i godt tro, og at der skulle kunne
findes en løsning på problemet; men ud fra en juridisk vurdering er dette ikke muligt, idet en ukorrekt information ikke kan tilsidesætte en regel/lov. Der henvises også til, at de korrekte oplysninger
trods alt findes via et link til kandidatstudieordningen.
PBA’erne har rettet henvendelse til AJ og har orienteret om, at de vil tage kontakt til undervisningsministeriet.
Vejledningen har via brev orienteret IVK-studerende om ansøgningsprocedurerne til kandidatuddannelser, men ikke PBA-studerende. Lederen af Vejledningen ved Humaniora Rune Mastrup Lauridsen har tilbudt at komme og vejlede de PBA-studerende til efteråret. Ligeledes tilbød FS også at
afholde informationsmøde.
Afsluttende blev aftalt, at Rune Mastrup Lauridsen skal informere de studerende i efteråret, og at FS
vil afholde møde i april 2018.

Ad 10. Planlægning af introarrangementer ved studiestart efteråret 2017
FS oplyste, at der i Odense vil blive arrangeret flg. intro-arrangementer:
31. august: Kandidat-intro
1. september: Tilvalgs-intro
1.-2. september: Intro for nye BA-studerende
7. september: Studiestartsprøve
11. september: Reeksamen i studiestartsprøve
8.-10. september: Hyttetur
AJ oplyste om flg. arrangementer på Campus Slagelse:
29.-31. august: Intro hvor 1 ½ dag vil være med IVK og PBA’studerende og 1 ½ dag hvor også
HA-studerende er med. Der skal laves en studiestartscase i samarbejde med Musikhuset inden for
f.eks. innovation eller branding.
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8. september: Studiestartsprøve
9. september: Reeksamen i studiestartsprøve
10.-12. september: Rustur
FSM understregede i forhold til alle arrangementer vigtigheden af at få justeret relationen mellem
faglighed og alkohol, således der sker en opprioritering af fagligheden og nedprioritering af alkoholindtag. Alkohol må aldrig være omdrejningspunktet i en aktivitet eller have en ekskluderende
funktion. Det er vigtigt, at alle russere, at det er både fagligt og socialt inkluderende at deltage i
IVK´s introaktiviteter.

Ad 11. Studieordningsændringer
Ad. a. Dansk sprog og grammatik:
Der er fra fagansvarlig for faget: Dansk Sprog og Grammatik fremsat ønske om en præcisering i
studieordningen af sideomfanget ved eksamen i faget på 12-15 sider.
Studienævnet ønskede inden endelig stillingtagen til forslaget en præcisering af, hvad sidetallet omfatter, herunder om der er tale om 12-15 normalsider. Endvidere ønskede studienævnet også, at alle
fagpersoner i faget først skal høres.
Ad.b. BA-samdrift
Fakultetet har i fællesbestemmelserne for Samdriftsfag på BA-uddannelserne, 2016 foreslået nogle
ændringer til godkendelse i studienævnet. De reviderede fællesbestemmelser for Samdriftsfag skal
træde i kraft september 2017.
Studienævnet for IVK- godkendte de foreslåede ændringer.
Ad.c. Kommunikations- og Videnskabsteori
De fagansvarlige for faget har anmodet om en ændring af de nuværende eksamensbestemmelser,
således at de studerende skal have mulighed for at aflevere porteføljeopgaverne enten individuelt
eller sammen i tomandsgrupper, uden det ændrer ved sideantallet. Eksamensbestemmelserne skulle
herefter være:
Porteføljemappe Prøveform: Porteføljemappe, bestående af 2 porteføljeopgaver
Sideomfang pr. porteføljeopgave: 5-6 normalsider
Flere studerende kan bidrage til porteføljemappen: op til to studerende
Censur: Intern prøve med 1 eksaminator
Studienævnet var som udgangspunkt positivt indstillet overfor forslaget vedr. gruppeopgaver. I forhold til omfanget af opgaverne, fandt studienævnet dog at der – ligesom ved alle andre gruppeopgaver – burde dobles op i forhold til sidetal ved flere deltagere.
Studienævnet drøfte endvidere peer learning som læringsform og fandt denne interessant; studienævnet var imidlertid enige om at anmode de fagansvarlige om en redegørelse for, hvordan denne
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læringsform påtænkes praktiseret i faget; her vil Center for Universitetspædagogik evt. kunne hjælpe.
Endelig i forhold til rettebyrden er studienævnet af den opfattelse, at denne allerede er blevet reduceret gennem tidligere ændringer med reduktion af porteføljeopgaver og sammenlægning af KV1
og KV2. Der blev også peget på Rubrix i Blackboard, hvorved arbejdet med at kommentere opgaverne er blevet reduceret.
Studienævnet besluttede at ville drøfte forslaget igen, når redegørelsen for peer learning er modtaget.

Ad 12. Drøftelse af resultater af studiestartundersøgelsen 2016
FSM opsummerede indledningsvis undersøgelsesresultaterne, der overordnet viser, at IVK-studiet
ikke adskiller sig markant fra de øvrige uddannelser. Et væsentligt problem er fortsat, at antallet af
studerende, der evaluerer, er alt for lille, og der er ikke på dette punkt sket nogen forbedring. Dette
vil givetvis blive påtalt i forbindelse med den kommende genakkreditering, idet der hér var efterspurgt forbedringer.
FSM nævnte, at underviserne ved IVK er blevet anmodet om i forbindelse med den igangværende
studiemiljøundersøgelse at bruge 10-15 minutter i undervisningen til at besvare evalueringer for
derigennem at bidrage til en øget evalueringsdeltagelse.
Lars Bøcher (LB) oplyste i forlængelse heraf, at der i undersøgelsen oplyses, at den vil tage 10 minutter, mens det reelle tidsforbrug dog snarere er 30 minutter eller mere. Endvidere er der alt for
mange spørgsmål og for mange ikke relevante spørgsmål, der skal besvares f.eks. om laboratorierr.
Disse forhold kan medføre, at undervisere – pga. tidsforbruget - afbryder evalueringen før alle er
færdige; endvidere at studerende opgiver evalueringen pga. for mange og/eller irrelevante spørgsmål.
Studiemiljøundersøgelsen blev herefter taget til efterretning.

Ad 13. Drøftelse af handlingsplaner fra uddannelsesberetningerne 2016
Uddannelsesberetningerne for 2016 er nu godkendt af prodekanen; herefter er de aftalte handlingsplaner klar til videre behandling i studienævnet.
FSM pegede på, at problematikken vedr. frafald er mest markant på BA-uddannelsen, mens det for
kandidatuddannelsen drejer sig om ledigheden. Fokus var herefter på Professionsbacheloren i Slagelse, der gennem en lang periode har været marginaliseret og nu skal revideres/moderniseres. AJ
oplyste, at Campus Slagelse prøver at koordinere en indsats sammen med UCL-syd, idet deres PBA
meget ligner Slagelses. Således arbejdes der på at finde en ny titel, nye optagelsesformer via samtaler, som dem der allerede afholdes andre steder m.v. FSM gjorde i forlængelse heraf opmærksom
på, at nye optagelsesformer, titler mv. skal varsles 2 år i forvejen. Hertil oplyste AJ, at Slagelse allerede nu vil indmelde ønsket om ændringerne.
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Ad 14. Evt.
AJ anmodede om, at det planlagte studienævnsmøde i maj i Slagelse skulle afholdes i Odense. Dette
blev besluttet. Som følge heraf besluttedes også, at mødet i august i Odense vil blive henlagt til Slagelse.
Mødedatoerne for resten af 2017 vil herefter være som følger:
Torsdag 26. januar kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 23. februar kl. 14.15 i Odense
Torsdag 23. marts kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 20. april kl. 14.15 i Odense
Torsdag 18. maj kl.14.15 i ODENSE
Torsdag 29. juni kl. 9.15 i Odense
Torsdag 24. august kl. 14.15 i SLAGELSE
Torsdag 28. september kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 26. oktober kl. 14.15 i Odense
Torsdag 23. november kl. 14.15 i Slagelse
Torsdag 14. december kl. 14.15 i Odense
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 20. april 2017 kl. 14.15 – 16.30, Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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