SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/mp
15.12.17

Referat af ordinær studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 13. december 2017 kl.
14.45 - 16.30 i Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Lars Bøcher (LB), Tine
Lynfort Jensen (TLJ),), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Michael Libak Hansen (MLH), Nicholas
Bech Jakobsen (NBJ), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Annika Hartfield (AH).
Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Hanne Geertsen (HG), Louise Vinther Andersen
LVA), Emil Bisp Petersen (EBP), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Heidi Hansen (HH), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Line Vang Schwensen (LVS), Stina
Rydell Brøgger (SRB).
Med Afbud: Thomas Wegener Friis (TWF), Astrid Jensen (AJ)
Uden afbud: Ingen

Dagsorden ordinært studienævnsmøde
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
6. Kriterier for optag på kandidat uden afsluttet bacheloruddannelse (bilag)
7. Godkendelse af studieordning for kandidat i IVK på deltid (bilag)
8. Godkendelse af ændring på BA-studieordningen 2016 (bilag)
9. Udkast til uddannelsesregnskab (bilag)
10. Rigsrevisionens undersøgelse af studieintensitet på bl.a. IVK (bilag)
11. Godkendelse af fagbeskrivelser til CEP-forløb (bilag)
12. Til- og fravalg foråret 2018 - udfordringer
13. Diskussion af hvilke opgaver det nye studienævn bør have fokus på
14. Eventuelt
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
FS meddelte, at der var et ekstra punkt til dagsorden vedr.: Godkendelse af fagbeskrivelser til CEPforløb (punkt 11). Dagsorden blev herefter godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmøde den 23. november 2017 blev godkendt. FS informerede om, at det
godkendte referat også sendes til studienævnets suppleanter samt til underviserne ved IVK. Det
fortrolige referat med studienævnets afgørelser i dispensationssager sendes kun til studienævnsmedlemmer.

Ad 3. Meddelelser
3.1 Digitale eksamensbeviser
FS informerede om implementeringen af digitale eksamensbeviser ved SDU fra den 1. januar 2018.
Herefter vil alle eksamensbeviser på kandidat-, bachelor-, professionsbachelor- og masteruddannelserne blive udstedt i digitalt format og overleveret dimittenden via Den Digitale Bevispostkasse.
Mere information herom findes i det nyligt offentliggjorte Bevisunivers (se. mitsdu.dk – kortlink

sdu.dk/eksamensbevis.

3.2 Procedure for behandling af ansøgning om skift af fag, når der er brugt forsøg
FS oplyste, at det ikke længere er studienævnet, der skal behandle ansøgninger om skift af fag, når
der er forbrugt prøveforsøg. Denne sagsbehandling skal fremover varetages af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Begrundelsen herfor er, at universitetet (studienævnet) ikke har hjemmel til at
behandle ansøgninger af denne type, idet et skift til et andet fag indebærer, at de brugte prøveforsøg
i faget skal annulleres. Studienævnet må ikke annullere prøveforsøg i denne situation. Det præciseres, at styrelsens praksis vil være meget restriktiv.
3.3 Studiestartsundersøgelse 2017
FS informerede om den årlige studiestartsundersøgelse, hvor der i år foretages 2 undersøgelser dels
én for samtlige nye studerende på bacheloruddannelserne, dels én for alle nye kandidatstuderende.
FS understregede problemet med de generelt lave svarprocenter også for IVK. Der er i forbindelse
med de fastlagte kvalitetskrav krav om høje svarprocenter. FS opfordrede til, at alle, der de sidste
dage af undersøgelsen kan påvirke de relevante studerende til at besvare studiestartsundersøgelsen
om at gøre det.

Ad.4 Nyt fra Fagrådet i Odense og Brugerudvalget i Slagelse
Fagrådet i Odense: Nicholas Bech Jakobsen (NBJ) informerede om et projekt, hvorefter alle fagråd foreslås samlet i lokaler på i alt 300 m2 bl.a. med det formål at styrke fagligheden. Fagrådene
skal med en sådan omflytning også bringes i tættere kontakt med forskerne. Fagrådenes sociale dimension skal herefter trækkes i baggrunden, og muligvis skal Akvariet inddrages som lokale hertil.
IVK ønsker at fastholde Akvariet og de faciliteter, som IVK har nu. Akvariet er i dag meget brugt af
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mange studerende, og der er skabt et godt studiemiljø. NBJ oplyste, at han umiddelbart efter studienævnsmødet skulle deltage i et møde vedr. dette projekt.
Student Forum i Slagelse: Annika Hartfield (AK) oplyste, at der ikke var meddelelser herfra.

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Kriterier for optag på kandidat uden afsluttet bacheloruddannelse
FS redegjorde for ønsket om at kunne skærpe kriterierne for optag på kandidatuddannelsen for bachelorstuderende, der ikke har afsluttet deres uddannelse. Baggrunden er, at der i forbindelse med
optaget i år har været rigtig mange gode og fuldt kvalificeret studerende, der har ønsket optag dog
uden at have et retskrav. Disse studerende er stort set alle afvist, da retskravsbachelorerne kommer
først. Blandt retskravsbachelorerne er der nogle, der mangler at bestå et eller flere fag, og som søger
dispensation. Disse studerende optager forlods en plads direkte foran kvalificerede ikkeretskravsstuderende. Endvidere er der flere af disse studerende, der slet ikke får bevilget en dispensation og således ikke er kvalificerede til at starte på kandidaten, men de blokerer fortsat en plads.
Problemstillingen har været forelagt fakultetet, der nu har forslået, at den studerende skal have bestået minimum 175 ECTS på den bacheloruddannelse, hvorpå den studerende er indskrevet, for at
kunne få betinget optag på kandidatuddannelsen. Heri skal indgå alle fag på 1. og 2. semester samt
bachelorprojektet.
Studienævnet tilsluttede sig de opstillede kriterier. Dog påpegede NBJ, at der på 5. semester er en
del fag med 10 ECTS, som den studerende - hvis 1. og 2. forsøg dumpes - ikke vil kunne nå at bestå
inden ansøgning om optag på kandidaten. FS pegede dog på, at den studerende vil have mulighed
for at ansøge studienævnet om at få arrangeret en ekstraordinær eksamen i august. Fakultetet har
oplyst, at de nye kriterier vil træde i kraft ved optag september 2018.

Ad.7. Godkendelse af studieordning for kandidat i IVK på deltid.
FS redegjorde for baggrunden for etableringen af en kandidatuddannelse på deltid og fremhævede
først og fremmest konsekvenserne af dimensioneringen. Den har bl.a. medført, at nogle studerende
er kommet i klemme f.eks. dem, der har fået tilbudt job i forlængelse af et projektorienteret forløb,
eller andre med en gammel uddannelse uden det bedste resultat. Disse studerende kan nu via deltidsuddannelsen gennemføre kandidatuddannelsen. Den strækker sig over en periode på 4 år, men der
vil også være mulighed for at tage uddannelsen på kortere tid f.eks. 2 år. Der kræves deltagerbetaling på
480 kr. pr. ECTS, dvs. 64.000 for en kandidatuddannelse. Uddannelsen vil ikke være SU-berettiget. En
deltidsuddannelse vil give stor fleksibilitet ikke mindst i forhold til specialet. De studerende vil ikke
være omfattet af dimensioneringen og studiefremdriftsreformen, og de indgår ikke i dimensioneringen.
Afsluttende oplyste FS, at deltidsuddannelsen alene skal godkendes af SDU, og den eneste studieordningsændring, der har været nødvendig, er en ny forløbsmodel, der spænder over 4 år. Uddannelsen
udbydes fra sommeren 2018. Studienævnet godkendte studieordningen.
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Ad.8. Godkendelse af ændring på BA-studieordningen 2016
I studieordningen 2017 er faget Engelsk Organisationskommunikation 2 blevet erstattet af Interkulturel Markedskommunikation. Jf. overgangsbestemmelserne vil Interkulturel Markedskommunikation blive gennemført første gang i 2019. Fakultetet foreslår en tidligere indfasning fra efteråret
2018. Dermed vil de studerende, der er indskrevet i 2016, også få glæde af ændringen. Studienævnet godkendt ændringen.

Ad 9. Udkast til Uddannelsesregnskab
(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)),
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. Slagelse derimod har en højere dækning på 74%
men et faldende overskud. Tydeligt fremstår her dilemmaet mellem det kvalitative og økonomiske
aspekt.
IVK’s masteruddannelse har givet et underskud på 108.000 kr., og tilgangen har da også i de senere
år været vigende. Der er nu etableret en ny Masteruddannelse i samarbejde med campus Kolding og
Slagelse, og den træder i kraft februar 2018.
FS oplyste videre, at der er indført 4 uddannelsesincitamenter. Incitamenterne finansieres ved, at der
fragår alle uddannelsesindtægter 3%, der placeres centralt på SDU og fordeles tilbage til fakulteterne i forhold til, hvor godt de hver især performer f.eks. i forbindelse med Internationalisering (udlandsophold). Regnskabet viser, at IVK-Odense har afgivet knap 498.000 kr. til fællespuljen og fået
ca. 410.000 kr. igen. For IVK-Slagelse er tallene 330.000 og 133.000 kr.
FS nævnte, at der gives belønning for antal studerende, der bruger de SDU-arrangerede udlandsophold. Problemet her er, at flere og flere studerende selv arrangerer deres ophold, og til disse studerende gives der ingen belønning. Derfor ligger der også en opgave i, at SDU får etableret flere og
velfungerende aftaler med udenlandske universiteter. Dette kan være med til at motivere de studerende til at bruge de SDU-arrangerede ophold.
Studienævnet tog uddannelsesregnskabet til efterretning.

Ad.10 Rigsrevisionens undersøgelse af studieintensitet på bl.a. IVK
FS orienterede om det kommende besøg af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen skal overordnet påse, at
statens midler bruges korrekt. Der er nu gennemført en forundersøgelse af studieintensitet på 6 videregående uddannelsesinstitutioner, og resultatet viser, at studieintensiteten på nogle uddannelser
var lavere end 1650 timer om året. 60 ECTS svarer til 1650 timer/år. SDU er blevet udvalgt til at
skulle dokumentere, hvordan der i perioden 2010-2017 er blevet arbejdet med at sikre, at der leveres fuldtidsuddannelser. 4 af de uddannelser, hvori de studerende angiver at studere mindre end
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fuldtid, er udtaget til undersøgelsen, bl.a. IVK’s bacheloruddannelser. Det fremgår af de studerendes svar i studiemiljøundersøgelsen, at de ikke er heltidsstuderende.
Mie Skougaard Pedersen (MSP) pegede på, at studieintensiteten også er afhængig af undervisningsformen. F.eks. på de tekniske uddannelser, hvor de studerende svarer, at de er fultidsstuderende,
tilbydes der langt flere undervisningstimer, hvor der er krav om, at de studerende skal deltage.
Vi har til Rigsrevisionen fremsendt dokumentation for, hvad vi gør for at øge de studerendes studieintensitet, fx det pædagogiske grundlag med aktiverende undervisning og aktiv læring, IVK´s kodeks for god undervisning, studiestartsforløbet, fagligt tutorforløb, kurser i akademisk skriftlighed,
studiecafeer og mønsterbryderprojektet.
Mødet med Rigsrevisionen er berammet til den 21. december. Flemming Smedegaard og Astrid
Jensen deltager.

Ad.11 Godkendelse af fagbeskrivelser til CEP-forløb
FS informerede om en henvendelse fra det samfundsvidenskabelige fakultet, der igen i år gerne vil
udbyde valgfag under IVK-masteruddannelsen. Det drejer sig om fagene: Konflikter i etniske miljøer. Integration via boligsociale indsatser og Mellemøstlig Kultur, Radikalisering og Antiradikalisering. Et vigtigt incitament for godkendelsen af valgfagene sidste år var forventningen om, at koblingen til IVK evt. kunne give IVK’s masteruddannelsen flere kursister.
Louise Vinther Andersen (LVA), administrativ medarbejder ved masteruddannelsen, kunne oplyse,
at der ikke har været en eneste tilmelding til nogle af fagene sidste år. VIP-repræsentanterne var alle
enige om, at fagbeskrivelserne var for perifere i forhold til den reviderede masteruddannelse.
Studienævnet orienterer Mastersekretariatet om, at vi ikke ønsker at udbyde de nævnte valgfag med
henvisning til manglende udbytte af samarbejdet og manglende relevans for den nye masteruddannelse.

Ad.12 Til- og fravalg foråret 2018 – udfordringer
FS orienterede om den økonomiske situation. Direktionen har planlagt at gennemføre en koordineret til-/fravalgsproces i 1. kvartal 2018 for hele universitetet, så bestyrelsen kan træffe beslutning
om at gennemføre langsigtede strategiske investeringer (tilvalg).
Videre oplyste FS, at de foreliggende økonomiske beregninger viser, at der ligger 1 milliard i
SDU’s kasse, hvoraf de 73 millioner er på humaniora. FS fremhævede, at opgaven består i at komme med forslag til tilvalg ikke til besparelser. Det kunne f.eks. overvejes at genfremsætte forslag
om etableringen af: International Language Center. Cindie Aaen Maagaard (CAM) spurgte til hvilke krav, der er til forslag om tilvalg. FS oplyste, at pga. den korte tidsfrist (8. januar 2018) er det
tilstrækkeligt blot at fremsende ideer til tilvalg. CMJ ønskede oplyst, om det er muligt at få akkrediteret nye uddannelser. FS svarede, at det i øjeblikket kun er muligt med hensyn til efteruddannelser
og deltidsuddannelser, da disse ikke er omfattet af dimensioneringen.

Ad.13 Diskussion af hvilke opgaver det nye studienævn bør have fokus på
CMJ foreslog, at studienævnet drøfter de opstillede kompetencemål for PBA-uddannelsen, idet de ikke
er umiddelbart sammenlignelige med kompetencemålene for IVK-uddannelserne. FS foreslog, at der
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skal fastsættes et tidspunkt, hvor de særlige udfordringer med PBA-uddannelsen drøftes i studienævnet
bl.a. med fokus på kompetencemål, studieintensitet m.v.
Derudover opfordrede FS studienævnet til løbende at fremkomme med emner, der ønskes drøftet i studienævnet.

AD.14 Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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