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Referat af IVK-studienævnsmøde den 20. april 2017 kl. 15.15-17.00 i Odense

I mødet deltog: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ), Benjamin Truels Hansen (BTH),
Mie Skougaard Pedersen (MSP), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Nicholas Bech Jakobsen
(NBJ), Michael Libak Hansen (MLH), Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Aksel
Seval (AS), Annika Hartfield (AH), Emil Bisp Petersen (EBP), Louise Vinther Andersen (LVA)
Afbud: Tine Lynfort Jensen (TLJ), Thomas Wegener Friis (TWF), Lars Bøcher (LB), 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. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Facilitering af studiegrupper og vejledning i akademisk opgaveskrivning på BA. 1. sem. E17
7. CMS-kurser på kandidatuddannelsens 3. semester
8. Undervisningsprisen 2017
9. Revisioner af studieordninger 2017
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 23. marts 2017 blev godkendt.

Ad 3. Meddelelser
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3.1 Digitale protokoller.
Studienævnet fremførte på sidste møde en række problemstillinger vedr. de digitale protokoller, og
fakultetet har fremsendt svar herpå:
a. Studienævnet havde fremført ønske om, at den tidligere kontrolfunktion, der udøves ved, at
to eksaminatorer v. interne prøver indtaster karakterer, bliver genindført. Fakultetet bemærker hertil, at der både er tekniske og ressourcemæssige forhold, der betyder, at studienævnets ønske ikke umiddelbart kan indfries; men forskellige muligheder afsøges p.t. for at finde en løsning.
b. Endvidere ønskede studienævnet, at karaktererne gøres tilgængelige for de studerende på et
tidligere tidspunkt, end tilfældet er i dag. Fakultetet oplyser, at det forventes, der inden
sommereksamen 17 vil blive implementeret en applikation, der vil kunne nedsætte tiden, der
går mellem færdigtastning og offentliggørelse af karaktererne markant.
c. Endelig havde studienævnet fremført, at eksaminatorer havde oplevet, at studerende fik besked om, at de ikke havde bestået et fag, selvom underviser havde tastet ”bestået”. Fakultetet har undersøgt problematikken, og fejlen er nu rettet.
3.2 Statistik over specialekarakterer på humaniora 2012 – 2016.
Flemming Smedegaard (FSM) kommenterede eksamensresultaterne for specialerne på Humaniora
for perioden 2012-2016. Statistikken kan bl.a. belyse fremdriftsreformens evt. betydning for kvaliteten i specialerne. Umiddelbart kan der ikke konstateres nogen nævneværdig forskel i karakterniveauet, der ligger på omkring 8,4 - 8,5 (2014-2016), og i hele perioden 2012-2016 på 8,6. IVK’s
kandidatstuderende følger omtrent gennemsnittet for Humaniora.
Derimod er reformen slået igennem målt ud fra antallet af specialer, der er blevet fordoblet fra omkring 450 i 2014 til 850 i 2016.

Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Mie Skougaard Pedersen (MSP) oplyste, at der er indkaldt til et overleveringsmøde i Fagrådet, idet formanden Ida Cecilie Stub Sørensen takker af.
Brugerudvalget i Slagelse: Benjamin Truels Hansen (BTH) meddelte, at campus Slagelse nu er
klar til De Studerendes Dag den 5. maj. Konceptet vil være som sidste år med satsning på mange
forskellige aktiviteter.

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.
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Ad 6. Facilitering af studiegrupper og vejledning i akademisk opgaveskrivning på BA. 1. sem.
E17
FSM orienterede om implementeringen af de obligatoriske studiegrupper og af akademisk skriftlighed for 1. semesters studerende indført fra september 2016. Disse initiativer er først blevet evalueret
i studienævnene og herefter i Uddannelsesrådet. Det er besluttet, at tiltagene med enkelte justeringer
skal forlænges og gennemføres igen i efteråret 2017.
Evalueringen har været delte, hvor Slagelse generelt har oplevet tiltagene mere positivt end IVKOdense. Overordnet set vurderes såvel studiegrupper som akademisk skriftlighed som vigtige initiativer.
De efterfølgende drøftelser i studienævnet vedr. studiegrupper var især fokuseret på modellerne for
sammensætningen af studiegrupperne. FSM oplyste, at der både har været afprøvet gruppedannelser
med tilfældigt sammensat grupper og med på forhånd fastlagte grupper. Ingen af modellerne har
hidtil vist sig at være den mest hensigtsmæssige. VIP’erne og tutorerne har anbefalet, at det er studiet, der faciliterer dannelsen af grupperne. Astrid Jensen (AJ) oplyste, at i Slagelse har der på PBA
været fastlagte grupper, mens der på IVK har været en mere løs gruppedannelse. Benjamin Truels
Hansen (BTH) oplyste, at de faste grupper på PBA-uddannelsen har fungeret tilfredsstillende, og
grupperne har i hvert fald sikret, at ingen studerende er ”blevet efterladte”. Annika Hartfield (AH)
nævnte, at IVK-studiegrupperne hurtigt blev splittet op. Endvidere pegede AH på, at det kan være
problematisk, at studerende, der geografisk er meget spredte, bliver sat sammen, idet det kan give
store logistiske
udfordringer, når der skal planlægges møder. FSM medgav, at dette også havde været et problem
for IVK-Odense. Studienævnet vurderede, at en model for en friere gruppedannelse med større fleksibilitet kunne være hensigtsmæssig. Dette kræver dog samtidig, at grupperne følges mere tæt.
Et af problemerne i studiegrupperne har været, at de studerende ikke har haft redskaber til at tackle
konflikter. Derfor foreslog Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), at f.eks. Kommunikation og Sprog evt.
kunne afholde et kursus i konflikthåndtering.
Med hensyn til faciliteringen af studiegrupperne har studienævnet tidligere besluttet, at denne opgave varetages af VIP-mentorer og tutorerne i et samarbejde. Dette samarbejde ønskes fortsat. FSM
understregede i forlængelse heraf, at det er utroligt vigtigt, at undervisere inddrager studiegrupperne
i konkrete opgaver i løbet af undervisningen.
I forhold til akademisk opgaveskrivning blev bl.a. fremført, at denne disciplin kom til at fylde alt
for
meget i det fag, der skulle varetage denne opgaven. Studienævnet drøftede de forskellige fagdiscipliner, hvor denne opgave evt. ville kunne lægges men fandt afsluttende, at opgaven forsat skulle
ligge i faget Organisationsteori for IVK-Odense og i faget Visuel Analyse og Design i Slagelse. Det
blev endvidere besluttet, at de opgaver, der skal laves i akademisk opgaveskrivning, også skal kunne laves som en gruppeopgave og ikke som hidtil individuelt.
Afrundende oplyste FSM, at der igen – når fakultetet udsender justerede retningslinjer for disse
tiltag - skal søges om kompensation i forhold til VIP og tutorarbejdet.
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Ad.7. CMS-kurser på kandidatuddannelsens 3. semester
FSM indledte med at orientere om CMS-kurserne, der er blevet indført for at forberede de studerende til arbejdsmarkedet. Erfaringen har vist, at de studerende, der har deltaget i kurserne og gennemført dem, har været endog meget tilfredse med forløbet. Da imidlertid kurserne ikke har været obligatoriske, har flere studerende valgt denne mulighed fra. Fra fakulteters side er der nu planer om at
gøre kurserne obligatoriske. Endvidere at de studerende skal inddrage den viden, de har fået under
CMS-forløbet i deres projektorienterede forløb.
Studienævnet tilsluttede sig disse planer. Dog påpegede repræsentanterne for de studerende, at dette
igen ville lægge et yderligere pres dem i deres 3. semester. Hertil anførte FSM, at presset i høj grad
også udspringer af, at de studerende vælger et projektorienteret forløb, der har en længere varighed
end krævet, og dette sker på et tidspunkt, hvor også arbejdet med specialet indledes.
Ad.8. Undervisningsprisen 2017
Studienævnet drøftede mulige kandidater til prisen. De studerende fra Slagelse og Odense laver
hver især en indstilling.

Ad 9. Revisioner af studieordninger 2017
a. Dansk sprog og grammatik:
De fagansvarlig for faget: Dansk Sprog og Grammatik har fremsendt ønske om, at det i studieordningen under eksamensbestemmelser indføjes, at den skriftlige opgave (tekstanalysen) skal have et
omfang på 8-10 sider.
b. BA-samdrift
Der er foreslået yderligere ændringer i fællesbestemmelserne for Samdriftsfag på bachelorniveau
vedr. fagene Tysk og Spansk Samfund og Historie 2. Således foreslås, at petitum ikke længere skal
være en forudsætning for deltagelse i den afsluttende prøve i fagene.
Endvidere er det forslået, at det ved eksamen i Tysk Samfund og Historie 1 ikke længere skal være
muligt at vælge sprog - d.v.s at skrive eksamensopgaven enten på dansk eller tysk. Herefter kan
eksamensopgaven alene skrives på Tysk.
Studienævnet godkendte begge ændringsforslag.
Ad 10. Evt.
AJ spurgte til muligheden for fremadrettet at afholde studienævnsmøder virtuelt. Studienævnet vurderede, at det vil være muligt i tilfælde af kortere møder med ukomplicerede sager. Dog at udgangspunktet er, at nævnet mødes samlet som hidtil.
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Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 18. maj 2017 kl. 14.15 – 16.30, Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

5

