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Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet den 25. oktober 2018 kl. 14.15 - 16.30 i
Odense

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

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (udgår)
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Evaluering af studiestartsaktiviteter og studiestartsprøver 2018
7. Godkendelse af uddannelsesberetning for Masteruddannelsen (bilag)
8. Opfølgning på uddannelsesberetningssamtaler for IVK/PBA, Slagelse
(bilag)
9. Indledende behandling af studieordningsændringer 2019 (bilag)
10. Evt.
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der supplerende til punkt 9 vedr.
opfølgning på uddannelsesberetningssamtalerne nu også foreligger fakultetets udkast til handlingsplaner for BA- og Kandidatuddannelserne, Odense
og for BA- og PBA-uddannelserne, Slagelse, og som vil blive drøftet under
dette punkt. Dagsorden blev herefter godkendt.

Ad.2. Godkendelse
af referat.
Referatet er godkendt

Ad 3. Meddelelser
3.1 Ansøgning om feedback midler
FS meddelte, at ansøgningen til fakultetet vedr. tiltag til fastholdelse af faglig feedback i faget
Kommunikations- og Kampagneplanlægning på kandidatuddannelsen er blevet godkendt. Således
er der bevilget instruktortimere svarende til 100 VIP-arbejdstimer.
3.2 Dagsorden til IVK’s uddannelsesrådsmøde den 21. november
FS orienterede om det kommende møde i uddannelsesrådet, planlagt som et temamøde om IVK’ernes mobilitet - eller mere præcist om IVK’ernes manglende geografiske mobilitet. For mens
IVK’erne er ret så mobile, når det gælder jobtyper, så gælder dette ikke i forhold til geografi, hvis
jobbet er uden for Odense-København-Aarhus aksen. Derfor vil uddannelsesrådsmødet fokusere på,
hvordan IVK’ernes søgning efter (studie) jobs kan fremmes, så jobbet i f.eks. Varde eller Sønderjylland også bliver attraktivt.
3.3 Information omkring studiestartsundersøgelsen
FS orienterede om studiestartsundersøgelsen, omfattende både bachelorer og kandidater, og som vil
finde sted i ugerne 48-51. Undersøgelsesresultaterne vil ligge klar medio januar 2019..
3.4 Ministeriel kvalitetsmåling: Læringsbarometer
Ministeriet for Uddannelse og Forskning har igangsat en ny form for evaluering, hvor de studerendes
læring skal kortlægges. Over en måned fra nu skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan
de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Dette sker igennem en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for studerende på de videregående uddannelser. Resultaterne skal
munde ud i et nyt såkaldt læringsbarometer. Barometeret vil også blive brugt i forbindelse med det
nye bevillingssystem for de videregående uddannelser for at tilskynde uddannelsesinstitutionerne til
at øge de studerendes læring.
Ad.4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Fagrådet i Odense: Stina Rydell Brøgger (SRB) orienterede om generalforsamlingen i IVKkomitéen
den 1. oktober. Bestyrelsen blev valgt med Maria Louise Lidsmoes som formand, Katrine Slott Nielsen som næstformand og Andreas Elmegaard Nielsen som kasserer. Derudover blev også medlemmer
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til det nye festudvalg valgt. SRB meddelte endvidere, at der af tutorerne var foretaget en evaluering
af studiestarten, der generelt var forløbet meget tilfredsstillende (jf. punkt 6).
FS oplyste, at planlægningen af IVK-dagen, der vil finde sted den 15. marts 2019, er i fuld gang.
Der er 14 IVK-studerende i planlægninsgruppen, der er bredt sammensat med studerende fra alle
årgange.
Student Forum i Slagelse: Der var ingen repræsentant fra Student Forum i Slagelse
Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.
Ad 6. Evaluering af studiestartsaktiviteterne og studiestartsprøver 2018
Heidi Hansen (HH) (har i sit fravær fremsendt skr. kommentarer til alle mødets dagsordenspunkter)
oplyste, at i Slagelse, har der været en indledende mini-evaluering af studiestartsforløbet med Musikhuset, og der afholdes evalueringsmøde den 26. oktober. Mini-evalueringen har vist meget stor
tilfredshed med forløbet, og det har efterfølgende resulteret i et studiejob, hvor en af de studerende
er blevet ansat til at føre nogle af de foreslåede aktiviteter ud i praksis.
SRB oplyste, at på BA-uddannelserne, Odense var alle studieaktiviteterne generelt forløbet godt, og
tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive. Dog peges der igen i år på ønsket om en social
dag.
Videre blev meddelt, at tutorerne har oplevet en ny årgang, der virker meget selvstændige og meget
motiverede i forhold til deres nye uddannelse. Det kan konstateres, at 2/3 af de studerende, der læser sprog og medier, og som er optaget på baggrund af et adgangskrav på 7,8, er særdeles engagerede og opfylder de krav og udviser det engagement, der forventes; i forhold til den resterende 1/3
med tysk i kombination med engelsk eller kommunikation – uddannelsesretninger, der ikke har adgangsbegrænsning - har der været problemer i forhold til at møde op og deltage i aktiviteterne, og
det er også i denne gruppe, at de frafaldne ved studiestartsprøven findes. I forlængelse heraf pegede
FS på vigtigheden af at få optaget motiverede studerende, hvor der netop i forhold til tyskretningen
har været meget få ansøgere og derfor få ansøgere at vælge imellem.
På såvel BA- som Kandidatuddannelsen blev der udtrykt ønske om mere plads til sociale arrangementer. Specielt i forhold til kandidaten blev nævnt, at der blandt de studerende er der nogle, der
kommer fra SDU, nogle fra Slagelse og andre kommer udefra og for at ryste disse studerende sammen, er der brug for sociale tiltag, således at de studerende lære hinanden at kende på kryds og
tværs.
Studienævnet drøftede de studerendes ønsker i forhold til sociale arrangementer, og det blev besluttet, at det i næste års planlægning skal overvejes, om der skal inddrages en lørdag og/eller søndag
før studiestart til disse arrangementer.
Afrundende blev nævnt, at der have været større tilslutning til BA- og kandidatfesten end sidste år.
Mht. studiestartsprøven oplyste IVK Odense, at 6 var blevet udmeldt – alle tyskstuderende – mens
Slagelse oplyste, at der var udmeldt 4 studerende.
Maria Louise Lidsmoes (MLL) meddelte i relation til den netop afsluttede studiepraktik, at den generelt har været meget vellykket. Der har kun været 14 deltagere, hvilket er langt færre end tidligere
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m. omkring 40 deltagere. Om årsagen hertil forklarede MLL, at der i år alene har været annonceret
studiepraktik for uddannelsen med 2 fremmedsprog. MLL vil derfor rette henvendelse til koordinatoren for arrangementet, således at der fremover også annonceres for de øvrige uddannelsesretninger. MLL fandt det problematisk, at der er flere gymnasier, hvor der slet ikke informeres om studiepraktikken.
Gitte Bisgaard Sørensen (GBS) og Hanne Geertsen (HG) oplyste, at studiepraktikken i Slagelse
havde været meget vellykket.
Ad.7. Godkendelse af uddannelsesberetning for Masteruddannelsen
FS orienterede indledningsvis om omlægningen af IVK-Masteruddannelsen med ny studieordning
fra 2018, og hvor der nu også udbydes undervisning i Slagelse og Kolding. Nyt er endvidere ibrugtagning af on-line undervisning. Omlægningen har indtil videre betydet, at flere har søgt uddannelsen
end tilfældet har været de foregående ud. FS oplyste, at han har fået flere henvendelser vedr. uddannelsen fra interesserede studerende end tidligere. Der er pt. optaget 18 studerende.
Cindie Aaen Maagaard (CAM) nævnte, at undervisere har oplevet det ganske anderledes at skulle
varetage on-line undervisning, at det opleves som en udfordring, der kræver tilvænning. FS var enig
heri men understregede også bestræbelserne på at tilgodese ønskerne hos flest mulige studerende.
Nogle ønsker fjernundervisning bl.a. også studerende, der følger uddannelsen i udlandet - andre vil
gerne have fremmødeundervisning.
I forhold til uddannelsesberetningen ønskede CAM det præciseret, at undervisernes vigende deltagelse i den pædagogiske dag ikke skyldes uvilje men derimod manglende tid. Studienævnet besluttede, at indføje denne ændring. Herefter blev uddannelsesberetningen godkendt og vil nu blive tilsendt fakultetet. Uddannelsesberetningssamtalen med fakultetet vil finde sted i december.
CAM opfordrede også til at prøve at finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt for afholdelsen af den
pædagogiske dag i forhold til undervisernes øvrige arbejdsopgaver.
Ad.8. Opfølgning på uddannelsesberetningssamtaler for IVK/PBA, Slagelse
FS oplyste indledningsvis, at de fra fakultetet fremsendte udkast til handlingsplaner generelt er blevet
mere omfattende og nu med flere handlepunkter. Nyt er også, at disse handlepunkter fremover skal
indarbejdes i studiets årshjul.
CAM foreslog i forhold til udkastet for handlingsplaner for BA-uddannelserne, Odense, at punkt 4
under emnet Optag: Tydeliggørelse af uddannelsens indhold / Hvad kan du blive skal medtages i
handlingsplanen. Ligeledes skal medtages punkt 5 under emnet: Ledighed/employabilitet: Fokus på
italesættlse af overgangen fra studie til erhvervsliv.
Endelig – gældende for både BA- og Kandidatuddannelsen – skal punkt 2 under emnet: Forskningsdækning slettes og erstattes med: Fokus på øget forskningsdækning i den engelske faggruppe.
Herefter blev udkast til handlingsplaner for BA-uddannelserne og Kandidatuddannelsen, Odense
samt BA-uddannelserne og PBA-uddannelsen, Slagelse godkendt.
Ad.9. Indledende behandling af studieordningsændringer 2019
FS gav indledningsvis en kort status på de kommende studieordningsændringer.
a. Det er besluttet, at der i alle studieordninger skal indføjes bestemmelse om obligatorisk undervisningsdeltagelse i alle fag på 1. og 2. semester.
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b. Der skal laves en ny studieordning for medieretningen. Der er allerede udarbejdet et oplæg
hertil, og dette er nu blevet godkendt i studienævnet for Medievidenskab. Således skal studieordningen bl.a. omfatte 3 semesters medieteori og analyse med fokus på trykte og audiovisuelle medier i 1. semester, digitale medier i 2. semester og tværmedialitet og mediekonvergens
i 3. semester.
c. Tyskgruppen (samdriftsfag) arbejder p.t. på deres forslag til obligatorisk undervisningsdeltagelse i fagene på 1. og 2. semester.
Studieordningsændringerne skal alle godkendes senest på studienævnsmødet i december.
I de skriftlige kommentarer fra HH vedr. obligatorisk fremmøde er anført, at der i handlingsplanen
for BA-uddannelserne, Odense er anført, at der skal være fokus på mindre omkostningstunge eksaminer. HH vurderer ikke, dette harmonerer med, at der nu også skal indføres obligatorisk tilstedeværelse med yderligere administration til følge. I forlængelse heraf pointerede FS, at den obligatoriske
tilstedeværelse skal gennemføres med mindst mulig bureaukrati og administrativt ressourceforbrug.
FS henviste til nogle af de indkomne forslag, der i reeksamensbestemmelserne bl.a. gør brug af øget
pensum, el. ekstra eksamensspørgsmål ved skr. eksamen, el. forøget sideomfang ved skr. opgaver.
HH oplyste videre, at der i Slagelse er igangsat en proces, hvor fagansvarlige for 1. og 2. semesters
fag arbejder på forslag til, hvordan den obligatoriske tilstedeværelse kan inkorporeres i fagene. Endvidere nævnes, at der blevet en lille undersøgelse vedr. obligatorisk fremmødet blandt de studerende,
der generelt er meget begejstrede for ideen om fremmødet. Underviserne er generelt positive, selvom
der gives udtryk for en vis bekymring i forhold til, hvor tungt dette vil blive rent administrativt.
HH pointerede, at indførslen af obligatorisk fremmøde er den rigtige vej at gå, men hun kan ikke
umiddelbart begejstres for udtrykkene om ”udvidet pensum” eller ”rabat i pensum”. Derfor ønsker
HH at samtænke obligatorisk fremmøde med målbeskrivelse og eksamensform og ikke blot tilføje en
udvidet eksamensform til alle fag. I forlængelse heraf nævnte HH, det ser ud til, at der bl.a. synes at
være ekstra udfordringer forbundet med faget Engelsk grammatik og Fonetik. Dette gør det oplagt at
se nærmere på disse fagbeskrivelser for at se, om der skal stilles anderledes krav til indhold, undervisning eller udprøvning for disse fag. Afrundende vurderer HH ikke, det er realistisk at kunne nå at
gennemgå alle fagbeskrivelser indenfor tidsfristen, hvorfor det er besluttet at indføre obligatorisk
fremmøde i etaper. D.v.s. at så mange som muligt af ændringerne vil blive gennemført med virkning
fra 2019, mens andre først vil kunne blive implementeret fra 2020.
Ad.10 Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 22. november i Slagelse 14.15-16.30

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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