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Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet den 23. august 2018 kl. 14.15 - 16.30 i
Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), AnnCathrine Trane Nielsen (ATN), Michael Libak Hansen (MLH), Stina Rydell Brøgger (SRB)
Øvrige tilstedeværende: Astrid Jensen (AJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen, Emil
Bisp Petersen, Susie Schmidt Reimann, Tine Jambang
Med afbud: Maria Louise Lidsmoes
Uden afbud: Ingen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (udgår)
3. Meddelelser
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Evaluering af årets optag
7. Status vedr. studiestartsaktiviteterne
8. Opfølgning fra fakultetets ledelsesseminar
9. Evaluering af hele uddannelser
10.Studieordningsændringer – Overgangsordning for KV 1 og 2 (2015 og
2016)
11. Udkast til uddannelsesberetning for IVK, Odense BA og Kandidatuddannelserne
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad.2. Godkendelse
af referat.
Referatet er god-

kendt.

Ad 3. Meddelelser
Der var ingen meddelelser

Ad.4 Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Fagrådet i Odense: Stina Rydell Brøgger (SRB) meddelte, at semesterstarten for Kandidat- og BAuddannelserne er planlagt, og der venter de nye studerende et godt og veltilrettelagt program.
Student Forum i Slagelse: Der var ingen repræsentant fra Student Forum i Slagelse

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Evaluering af årets optag
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der er optaget 112 på BA-uddannelserne i Odense, hvilket
er det mindste optag i mange år. Årsagen er, at der ikke længere optages studerende på uddannelsen
med spansk. De øvrige optagelsestal er som flg.: Engelsk og Medier: 66 – Tysk og Medier: 7 – 13
på Tysk og Kommunikation – Engelsk og Tysk: 26.
Optaget på kandidatuddannelsen er det største nogensinde med i alt 148 fordelt med 89 studerende
på dansk specialisering og 59 på engelsk specialisering.
Dimensionering næste år medfører, at 70 studerende kan optages på kandidaten. Dette tal må dog
forventes at blive noget større pga. de studerendes retskrav. Alene i år er 110 af de 148 optagne studerende med et retskrav.
Cindie Aaen Maagaard (CAM) ønskede oplyst, om bestemmelserne vedr. retskravet fortsætter. FS
bekræftede dette og meddelte, at politikerne nu taler om, at de studerende fremover muligvis skal
kunne vente 2-3 år med at indløse deres retskrav.
Heidi Hansen (HH) oplyste, at der i Slagelse er optaget 171 nye studerende fordelt med 42 på PBAuddannelsen, 67 på IVK med Engelsk og International Marketing og 62 med Engelsk og Kommunikation.
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Astrid Jensen (AJ) anførte i forhold til det meget store optag på kandidatuddannelsen i Odense, at
det opleves frustrerende, at ansøgningen om oprettelse af en IVK-kandidatuddannelse i Slagelse er
blevet afvist. Der er studerende til både en kandidat i Odense og en i Slagelse. Endvidere fandt AJ
også, at med retskravet in mente ville mange af de færdige BA-studerende i Slagelse søge videre på
en IVK-kandidat dér. Supplerende hertil nævnte FS, at flere og flere PBA-studerende på kandidaten
i Odense falder fra dels har mange bopæl i København, dels går de reelt efter en anden uddannelsesprofil end den på Odenses IVK-kandidat. HH spurgte om muligheden for at forlægge kandidatundervisning til Slagelse. FS oplyste, at denne mulighed ikke foreligger, idet uddannelsen mangler en
geografisk forankring dér.
Afslutningsvis besluttede studienævnet, at der endnu en gang skal fremsendes en ansøgning til fakultetet om oprettelse af en kandidatuddannelse i Slagelse.

Ad.7. Status vedr. studiestartsaktiviteterne
FS meddelte, at alt vedr. tilrettelæggelse af studiestartsaktiviteterne for BA- og KA-studerende i
Odense er på plads og i orden. Odenses borgmester kommer igen i år for at byde de nye studerende
velkommen.
HH oplyste, at studiestarten for de nye studerende i Slagelse starter tirsdag den 28. august og varer 4
dage. Der er i forløbet indlagt en 24-timers case-competition, der er lavet i samarbejde med Slagelse
Musikhus. I forbindelse med case-competition skal deltagerne kreere en event, der skal kobles op på
”De Dødes Nat”. 14 dommere – 7 fra SDU og 7 fra erhvervslivet - vil bedømme deltagernes produkter. Efterfølgende vil de forskellige forslag indgå i undervisningen i faget Markedsføringsplanlægning.
Der deltager 400 studerende i arrangementet herunder også de HA-studerende på Campus Slagelse.
Program:
Tirsdag 28.08: Introdag (præsentation af profilerne med marketing, kommunikation m.v.)
Onsdag 29.08: Tutorerne informerer, SDU RIO præsenterer sig og Case-competition igangsættes
Torsdag 30.08: Præsentation af forslag til events. Feedback gives.
Fredag 31.08: Tutorerne ”underholder” og dagen afsluttes med grillfest.

Ad.8. Opfølgning fra fakultetets ledelsesseminar
FS informerede fra fakultetets ledelsesseminar den 12. og 13. august. Mødets tema havde været studieintensitet. Baggrunden herfor er bl.a. de studerendes svar i studiemiljøundersøgelsen, hvoraf
fremgå, at studerende ikke studere på fuld tid men kun ca. 25 timer om ugen. Rigsrevisionen har ikke
fundet dette samfundsøkonomisk acceptabelt, og studieintensiteten har derfor været nærmere undersøgt for en række udvalgte uddannelser herunder IVK’s bacheloruddannelse. Rigsrevisionen havde i
sin første rapport rettet kritikken mod universiteterne, men i det nu foreliggende rapportudkast er
kritikken vendt mod ministeriet. FS vurderer, at der herefter kan forventes politiske initiativer, der vil
fastlægge regler mhp skærpelse af krav til studieintensiteten.
I forlængelse heraf oplyste FS, at der under ledelsesseminariet fra Litteraturvidenskab var blevet
fremlagt forslag til, hvordan studieintensiteten kunne forbedres. FS ønskede studienævnets holdning
til forslaget, der evt. også vil kunne bruges på IVK-uddannelserne.
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Litteraturvidenskab har således gennemført obligatorisk mødepligt for alle fag. Hvis de studerende
ikke overholder mødepligten, vil de skulle til eksamen i øget pensum; hvis mødepligten overholdes,
vil de studerende få en ”eksamensrabat”.
FS foreslog i forlængelse heraf, at der på BA-uddannelserne kunne indføres obligatorisk mødepligt
på 1. og 2. semester. Afledte effekter af en sådan beslutning kunne også være, at de studerende ville
finde det mere hensigtsmæssigt at flytte til studiebyen, være mere tilbøjelige til at finde et studiejob
samme sted, deltage i studierelevante aktiviteter hér og på den måde opnå en langt større tilknytning
til studiebyen.
Christian Mosbæk Johannessen (CMJ) fandt, at studieintensitetsbegrebet er diskutabelt, når det skal
være ”paraply” for alle uddannelser. Således er fremmøde og tilstedeværelse langt mere naturligt for
visse typer af uddannelser, f.eks. hvor laboratoriearbejde er en vigtig del af uddannelsen, end for
mange humanistiske uddannelser med selvstudier, hjemmeopgaver m.v.
Michael Libak Hansen (MLH) oplyste, at han har haft mødepligt i de fleste fag på sit studium, og
kunne bakke op om ideen med mødepligt. FS nævnte supplerende, at kravet om mødepligt virker,
men de studerende møder så desværre ikke op i andre fag uden mødepligt. Endvidere at de studerendes fremmøde fra semesterstart til hen på efteråret er stærkt faldende.
CMJ ønskede oplyst, om fremmøderegistreringen skal ske via en protokol. FS oplyste, at dette ikke
er tilfældet, da registreringen skal ske elektronisk.
HH pegede på vigtigheden af, at der bliver skabt en kultur, hvor de studerende lærer og vænnes til at
møde op til undervisning. I tilknytning hertil nævnte HH, at overgangen for de studerende fra gymnasiet, med fuldt belagt skema til et universitet, hvor der ”kun” er 12 eller 13 skemalagte timer, kan
være vanskelig at administrere. Denne opgave må universitetet hjælpe de studerende med.
Lars Bøcher (LB) gav udtryk for stor sympati for obligatorisk fremmøde. LB fandt endvidere, at
mødepligten burde udvides til alle 6 semestre på BA-uddannelserne, da de studerende på 3. studieår
også har et meget stort fravær. LB opfordrede til, at eksamensformen nøje gennemtænkes, således at
der ikke vil skulle laves mange dobbelte eksamensopgaver dvs. både for dem der gennemfører/ikke
gennemfører mødepligten.
CMJ gav udtryk for en vis sympati over for ideen med mødepligt, men havde også store betænkeligheder og pegede herunder på problematikken vedr. opfyldelse af studieintensiteten, når der for de
humanistiske uddannelser kun er skemalagt 13 tm/uge. HH var enig heri og fandt, at obligatorisk
fremmøde kun er ét skridt i retning af forbedret studieintensitet. HH pegede på, at universitetet skal
blive bedre til at forklare de studerende, hvad de skal præstere, hvad der forventes af dem m.v. Måske
kunne aktiviteter som studiegrupper, gruppearbejde, studiecafeen m.v. blive indlagt i de studerendes
skema. Supplerende hertil fortalte SRB, at ugentlige faglige tutortimer er blevet lagt ind so men del
af de studerendes skemaer.
Afslutningsvis besluttede studienævnet, at der skal arbejdes videre med ideen om obligatorisk mødepligt med henblik på forbedring af studieintensiteten.

Ad.9. Evaluering af hele uddannelser
FS oplyste, at der nu foreligger et nyt uddannelsesdokumentations initiativ i form af en evaluering af
hele uddannelser, hvilket skal ses som et supplement til de allerede eksisterende studiemiljøundersøgelser og dimittendundersøgelser. FS bemærkede indledningsvis, at der for visse uddannelser er meget små svarprocenter.
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I forhold til BA-uddannelsen med Engelsk og Medier efterlyser de studerende, at mediefagene ajourføres og bliver mere tidssvarende. Hertil oplyste FS, at studieordningen for uddannelsen snarest skal
moderniseres, og der vil blive udarbejdet udkast hertil til forelæggelse i studienævnet.
De studerende har ønsket en bedre eksamensplanlægning, herunder at eksamensplanen udsendes tidligere end det sker nu, og at det påses, at eksaminerne ikke ligger for tæt på hinanden. Studienævnet
var enige i, at det i planlægningen af eksaminerne skal tilstræbes, at de studerendes ønsker imødekommes.
BA-uddannelsen med to fremmedsprog: De studerende har også her fremhævet ønsket om en tidligere
udmelding af eksamensdatoer for at modvirke eksamensstress.
På BA-uddannelsen med Tysk – her foreligger kun 6 besvarelser – ønsker de studerende, at det tyske
sprog får en højere prioritet i undervisningen. Endvidere er også peget på de store niveauforskelle på
de studerendes sproglige kompetencer.
I forhold til BA-uddannelserne med spansk og arabisk foreligger der ikke mange besvarelse. Studienævnet havde ingen kommentarer hertil.
Evalueringerne for IVK-kandidatuddannelsen er overvejende meget positive. Dog er der i forhold til
studiemiljøet peget på oplevelsen af ensomhed og af forsøg på at gøre IVK elitær.
CAM fremhævede, at nogle studerende i undersøgelsen peger på, at der burde skabes en bedre kobling
mellem teori og praksis, og ligeledes at der burde være mere fokus på det engelsk sprog. CAM fandt
generelt, at engelsk specialiseringen skal opgraderes, hvilket faggruppen er enig i.
FS medgav, at studieordningen, der grundlæggende er fra 2005, trænger til en modernisering bl.a af
engelskspecialiseringen. FS mente, at kerneunderviserene ved kandidatuddannelsen skal mødes og
drøfte studieordningen for uddannelsen med henblik på en modernisering.
SRB anførte, at der opleves en stor forskel på kandidaten med henholdsvis dansk og engelsk, hvor
”den danske” opleves mere aktuel, mens den engelske del mangler en opgradering. FS nævnte supplerende hertil, at danskspecialiseringen har haft stærk forskerbemanding i modsætning til engelskspecialiseringen. Det blev afslutningsvis besluttet, at der skal indkaldes til møde for at drøfte revision
af kandidatstudieordningen.
Til evalueringen af PBA-uddannelsen var der ingen kommentarer. Der har kun været 1 respondent.
I forhold til IVK uddannelserne i Slagelse er nævnt kritik af, at visse fag har for lidt indhold til at
dække undervisning i to semestre. AJ oplyste, at fagene i den nyeste studieordning nu kun strækker
sig over ét semester. Supplerende oplystes, at uddannelserne har mange UA’ere, der skifter hele tiden,
hvorfor der mangles engagement i forhold til at sikre udvikling af de enkelte fag. Generelt mangler
Campus Slagelse videnskabeligt personale.

Ad.10. Studieordningsændring – Overgangsordning for KV 1 og 2 (2015 og 2016)
Fakultetet har udarbejdet forslag til overgangsordninger for KV 1 og 2 for studerende på studieordningerne fra 2015 og 2016. Den fagansvarlige for KV har godkendt overgangsordningerne. Studienævnet godkendte efterfølgende overgangsordningerne.

Ad.11. Udkast til uddannelsesberetning for IVK, Odense BA og Kandidatuddannelserne
Der var udsendt udkast til uddannelsesberetningerne for Kandidaten og BA-uddannelserne i Odense.
FS gennemgik procedurerne for uddannelsesberetningerne, der først godkendes i studienævnet, herefter fremsendes de godkendte beretninger til fakultet, der indkalder til statusmøder for de enkelte
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uddannelser medhenblik på drøftelser mellem studieleder, institutledere og fakultetet. Fakultets samlede uddannelsesberetning udarbejdes herefter. Afslutningsvis udarbejdes en universitets uddannelsesberetning omfattende alle fakulteter.
CMJ pegede på, at der i beretningen for kandidatuddannelserne ikke var anført en årsag til undervisernes udeblivelse fra pædagogiske arrangementer. Der vil herefter i uddannelsesberetningen for kandidatuddannelsen yderligere blive anført s. 5:
”IVK afholder hvert år en pædagogisk dag for alle undervisere, hvor en gruppe studerende også inviteres med. Der kan
beklageligvis konstateres en vigende deltagelse fra underviserne i de pædagogiske dage. Problemet med vigende deltagelse har også kunnet konstateres i forhold til de to årlige undervisermøder. som der tidligere har været gennemført, og
hvor pædagogiske emner også spillede en central rolle. Underviserne er positive overfor ovennævnte arrangementer,
men de oplever at have meget dårligere tid til den type af fælles aktiviteter end tidligere.

CAM anførte, at uddannelsesberetningen skal påpege, at engelskspecialiseringen ikke har tilstrækkeligt med VIP´er. De nuværende undervisere skal dække engelsk på fire forskellige studier. CAM
ønskede derfor, at det af uddannelsesberetningen skal fremgå, at der mangles stillinger til fastansatte forskere i engelsk. Der vil herefter i uddannelsesberetningen for kandidatuddannelsen yderligere blive anført s. 6:
Især inden for uddannelsens engelsksprogede del er der dog en alt for lav forskerbemanding, hvilket gør, at store vigtige
fag som Kommunikation i en globaliseret verden og Organisationskommunikation i praksis gennem en årrække ikke har
været undervist af forskere. Der er således stort behov for, at der fremadrettet fastansættes flere forskere i engelsk.

CAM spurgte endvidere ind til spørgsmålet om mobilitet, hvor uddannelsesberetningen anfører, at de
studerende og dimittenderne skal være mere geografisk mobile. FS oplyste, at det kan konstateres, at
der er ledige (studie)jobs rundt omkring i Danmark, der ikke søges af IVK-studerende eller ledige
IVK-kandidater. Derfor vil denne problematik blive drøftet på mødet i IVK´s uddannelsesråd i november.
Herefter godkendte studienævnet udkastene til uddannelsesberetninger for henholdsvis BA og kandidat i Odense.

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

FS afsluttede mødet med en varm og meget stor tak til afgående medlem af studienævnet, Astrid
Jensen for hendes store engagement i studienævnsarbejdet de sidste 18 år. Heidi Hansen, der overtager Astrid Jensens medlemskab, blev budt velkommen.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 27.september i Slagelse 14.15-16.30

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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