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Referat af IVK-studienævnsmøde den 28. september 2017 kl. 14.15 - 16.30 i Slagelse

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

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 studieintroduktionsaktiviteter
7. Orientering om markedsføring af den reviderede masteruddannelse
8. Censorformandskabets bemærkninger til studieordningerne (bilag)
9. Studiemiljøundersøgelsen 2017 – fortsat (bilag)
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 24. august 2017 blev godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1 Ekstra midler til studiestart.
Flemming Smedegaard (FS) meddelte, at IVK Odense har fået bevilget 25.000 kr. af de ekstra midler
til studiestart til Projekt IVK Studiecafé. Inspirationen hertil stammer fra projekt Tænkeboksen på
IVK Slagelse. Caféen skal være fysisk åben en gang om ugen og have et digitalt rum med mulighed
for hjælp fra studentermedhjælperne og fra hinanden.
3.2 Ansøgning om etablering af IVK kandidat som deltidsuddannelse
Fakultetet har godkendt studienævnets ansøgning om at kunne udbyde IVK-kandidatuddannelsen
som deltidsuddannelse. De studerende, der er kommet i klemme i systemet f.eks. på grund af fuldtidsjob under hele kandidatuddannelsen eller fuldtidsjob i forlængelse af deres praktik eller job mellem BA og Kandidaten, får nu en mulighed for at få afsluttet deres kandidatuddannelse som deltidsuddannelse.
3.3 Employabilitet: Workshop for HUM-studerende
SDU-RIO afholder i oktober og i november en række workshops, der fokuserer på at forberede de
studerende på arbejdsmarkedets udfordringer og krav.
3.4 Ledighedsstatistik
FS meddelte de sidste nye ledighedstal for IVK-kandidaten. Ledigheden måles 1 år efter færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Ledigheden er i 2016 steget til 24/7% mod 16,9% i 2012.
FS henviste bl.a. til det meget store optag som en af årsagerne til stigningen. Det blev understreget,
at der er igangsat en lang række af initiativer, der skal medvirke til at give kandidaterne en bedre
indslusning på arbejdsmarkedet f.eks. Projekt Karriereskaberen, karriereprofilfag, CMS-forløb,
SDU-RIO’s arrangementer i forhold til arbejdsmarkedet og kontakt til arbejdsgivere m.v.
3.5. Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne
FS oplyste, at Censorudvalget i januar 2017 fremlagde en rapport med til forslag til at forbedre censorsystemet. Hovedanbefalingerne gik på at indskrænke ekstern censur v. universiteterne og derudover at give det enkelte universitet stor frihed til at selv at tilrettelægge, hvorledes censuren skulle
gennemføres.
Uddannelses- og forskningsministeriet har nu fastlagt en række tiltag til et forbedret censorsystem,
hvor nogle af censorudvalgets anbefalinger indgår. Ministeriet har blå. besluttet, at prøve- og eksamensområdet skal indarbejdes i kriterierne for institutionsakkreditering, at de faglige krav til censorernes kompetencer vil blive øget, at der udvikles censorkursus, og at censorkorpsene evt. skal omorganiseres med færre, større og reelt landsdækkende censorkorps.
Studienævnet bakkede især tiltagene vedr. uddannelse af censorerne op; det vides dog ikke, hvem der
skal finansiere denne uddannelse.
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3.6 Valg til studienævn
FS oplyste, at der 15. september er udskrevet valg til studienævn. Der skal vælges VIP-medlemmer
for en 4-årig periode og studenterrepræsentanter for 1 år. Valgene afholdes den 28.-29. november.
Der er frist for fremsendelse af opstillingslister den 10. november.
FS oplyste, at der nu er en liste klar med kandidater fra VIP-siden.
FS opfordrede de studerende til at få udarbejdet deres lister med forslag til kandidater og at få dette
gjort i god tid, inden fristen udløber.
3.7 Nye frister for optag i 2018 – Åbent Hus arrangement
FS meddelte, at ansøgningsfristen for optag på kandidat- og tilvalgsuddannelserne er flyttet til den
henholdsvis den 1/3 og 15/10 2018. For BA-uddannelserne (kvote 2) vil der blive afholdt uniTEST
den 7. og 8. april og fagspecifikke test den 26.-27. maj i 2018.
Åbent Hus arrangementet finder sted for IVK Odense (kandidat, tilvalg og efteruddannelse) den 7.
februar 2018 og for BA både i Odense og i Slagelse den 24. februar.
Ad 4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Nicholas Bech Jacobsen (NBJ) meddelte, at der afholdes generalforsamling den
29. september. NBJ nævnte videre, at der er rekordmange frivillige, der ønsker at deltage.
Brugerudvalget i Slagelse: Der var ingen meddelelser

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Evaluering af studieintroduktionsaktiviteter
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at der i Slagelse er afholdt fælles intro for både IVK- og HA-studerende.
Der blev således gennemført en 24 timers case-competition for alle 400 studerende, og Musikhuset
dannede rammen omkring arrangementet. Hele intro-forløbet har været en kæmpe succes.
Campus Slagelse har besluttet at gennemføre samme forløb næste år.
Samarbejdet med Musikhuset vil fremover blive udbygget, da dette vil skabe mulighed for at supplere og styrke det social miljø omkring campus.
Nettolokalet er blevet indviet – en meget fin lokalitet med plads til 400 studerende.
AJ fastslog, at samarbejdet mellem HA og IVK generelt fungerer meget fint. I forlængelse heraf oplystes også, at Tænkeboksen nu er blevet fælles for alle studerende. Der er således skabt mulighed
for, at studerende fra begge studier bedre kan hjælpe, inspirere og lære af hinanden.
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For IVK Odense oplyste FS, at der var afholdt intro-arrangementer for BA-studerende den 1. og 2.
september. Blandt deltagerne var bl.a. Odenses borgmester, der havde ønsket selv af profilere byen
som studenter by. Forløbet blev gennemført tilfredsstillende og planmæssigt. De studerende synes
dog, at reduktionen fra 3 til 2 dages varighed havde gjort forløbet noget komprimeret.
Den efterfølgende hyttetur den 8.-10. september havde været rigtig vellykket. Alkoholindtaget på
turen havde været meget begrænset.
Annika Hartfield (AH) nævnte, at hun havde fået tilbagemeldinger fra studerende, der havde omtalt
intro-arrangementerne meget positivt, og der var især lagt vægt på den gode måde, de studerende
var blevet modtaget på.
FS og NBJ pegede begge på, at de færre sociale arrangementer havde medført, at de studerende
ikke havde følt sig så pressede og stressede, således som tilfældet var sidste år.
Introaktiviteterne for IVK-kandidaten den 31. august og for tilvalget den 1. september var forløbet
godt og planmæssigt.
Ad.7. Orientering om markedsføring af den reviderede masteruddannelse
FS oplyste, at studieordningen for den reviderede masteruddannelse snart ligger klar. Markedsføringen af uddannelsen er ved at blive planlagt, og der vil i løbet af efteråret iværksættes en mere intens
reklame for uddannelsen, herunder skal der bl.a. laves en reklamefilm.
Fakultetet har bevilget penge til markedsføringen.
Der henstår drøftelser af mere pædagogisk karakter bl.a. vedr. mulighederne for online undervisning.
Der er ansat en VIP til at udføre opsøgende arbejde i forhold til virksomheder og andre kunder.
Der er opstart af uddannelsen 1. februar 2018. Uddannelsen starter ud med at tilbyde 2 moduler i
Slagelse, og 1 i Odense og 1 i Kolding.

Ad.8. Censorformandskabets bemærkninger til studieordningerne
IVK-Studienævnet drøftede Censorformandskabets bemærkninger til studieordningerne for IVK
Odense og Slagelse og kom med flg. bemærkninger:
AD.: Det anbefales, at kravet til sprogfærdighed i specialet adresseres eksplicit i uddannelserne ligesom i cand.negot.-uddannelsen:
IVK-studienævnet er af den opfattelse, at kravet til sprogfærdighed indgår som naturlig del af helhedsbedømmelsen af specialet og vurderer derfor ikke, at der brug for yderligere eksplicitering heraf
i studieordningen.
AD.: Træning og eksamen i dansk sprogfærdighed og grammatik på BA-IVK i 1. semester kan med
fordel følges op i uddannelsernes videre forløb.
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Studienævnet henviser til, at denne opfølgning allerede sker i andre discipliner som f.eks. i tekstanalyse og tekstproduktion, i grammatik for fremmedsprogene m.v.
AD: I Professionsbachelor i engelsk og it-baseret marketing skal BA-projektet afleveres på engelsk
men det fremgår ikke, på hvilket sprog det mundtlige forsvar skal foregå.
Studienævnet oplyser, at også forsvaret foregår på engelsk, og at denne præcisering vil blive indført
i studieordningen ved næste revision.
AD: I Kandidatuddannelsen på IVK bør det tydeliggøres om evt. reeksamination finder sted i samme
skriftlige produkt
Studienævnet oplyser, at dette forhold alene vedrører de frie hjemmeopgaver, hvor en reeksaminand
skal aflevere et forbedret produkt indenfor samme emne.
Dette vil blive præciseret i studieordningen ved næste revision.

Ad 9. Studiemiljøundersøgelsen 2017 – fortsat
FS opsummerede de tiltag og aktiviteter som IVK-Odense har planlagt i forhold til at støtte op om
og forbedre studiemiljøet:
-

Mønsterbryderprojektet fortsætter (for BA-studerende)
Fortsættelse af facilitering af studiegrupper med mentorstøtte helt frem til april 2018
Etableringen af Studiecafé i lighed med Tænkeboksen i Slagelse
Opstart af projekt: Karriereskaberen (for kandidatstuderende)
Gennemførelse af rustur med fokus på inklusion
Akvariet skal i højere grad være rummet, hvor der både kan arbejdes men også findes medstuderende at tale med
3 nye initiativer er under planlægning:
a. Et arrangement omkring stress
b. Forbedret reklamering for arrangementer som f.eks. SDU-RIO, IVKomitéen m.v.
c. Udarbejde forslag til det ideelle undervisningslokale på baggrund af stærk kritik af nuværende dårlige undervisningslokaler.

NBJ pegede endvidere på, at hjemmesiden forsat ikke fungerer optimalt både i forhold til søgefunktionerne og til opbygningen af siderne, der ikke er logisk.
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at Studiemiljøundersøgelsen for Slagelse viser, at de studerende fortsat
er utilfredse med de fysiske rammer. Det bliver særligt fremhævet, at der mangler studiearbejdspladser, og at der ikke findes grupperum. Mange kommenterede også fredagsbaren og kantinen,
hvor der ikke er plads til alle.
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I strategi- og udviklingsarbejdet på SDU Slagelse er der netop fokus på de fysiske rammer. Pr. 1.
august 2017 blev lejemålet udvidet med 2 lokaler i stueplan (ca. 1000 m2). Lokalerne vil tidligst
blive renoveret i sommeren 2018, men indtil da vil de blive brugt til faglige og sociale arrangementer, studielounge med studiearbejdspladser, inkubatormiljø og forskellige midlertidige aktiviteter.
SDU Slagelse har siden indflytningen i 2011 ønsket grønne arealer foran campus, og via god dialog
med Slagelse Kommune bliver den del af det planlagte bevægelsesbånd (areal til gående og cykler)
foran SDU Slagelse fremskyndet/etableret først.
På arealet længst mod vest er planlagt opførelse af multihal med opholdsarealer ude, inde og på taget. Det forventes, at den endelige beslutning om opførelsen bliver truffet her i efteråret 2017.
Der er en del utilfredshed med kantinen. Det blev dog understreget, at undersøgelsen er foretaget i
foråret, hvor kantinen var ny og lige skulle finde sig tilrette. Det vurderes, at kantinen har vundet
terræn og i dag har flere tilfredse kunder.
Ad.10. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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