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Referat af ordinær studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 16. maj 2019 kl. 10.15
12.00 i Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Stina Rydell Brøgger (SRB), Theresa Sophie Bode (TSB)
Øvrige tilstedeværende: Mads Qwist (MQ), Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS),
Hanne Geertsen (HG), Emil Bisp Petersen (EBP)
Med Afbud: Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Monica Hessellund Eriksen (MHE), Frederik
Marcus Hestbjerg Rasmussen (FHR)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser (bilag)
3. Nyt fra IVKommitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
4. Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
5. Studiestartsundersøgelse 2018 (bilag)
6. Timetal på kandidatuddannelsen (bilag)
7. Undervisningsprisen 2019
8. Undervisningsevaluering F2019
9. Principiel drøftelse af merit for fag fra Erhvervsakademiuddannelserne (bilag)
10. Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan for de studerendes kontakt
til forskere (Årshjul)
11. Udvælgelseskriterier for BA- og KA-optag om et år: Kan ændring i kriterier føre til mindre frafald
og hurtigere gennemførselstid – obligatorisk v. røde nøgletal (Årshjul)
12. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
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Ad 2. Meddelelser
2.1 Censor- og eksaminatorrapporter
Censor- og eksaminatorrapporterne blev forelagt studienævnet og gav ikke anledning til yderligere
kommentarer.
2.2 Studiemiljøundersøgelsen 2019
Flemming Smedegaard (FS) gennemgik den af fakultetet fremsendte skrivelse vedr.
Studiemiljøundersøgelsen 2019, herunder selve procesforløbet. Studienævnet skal således i perioden
fra den 24. juni til den 1. november udarbejde handlingsplaner for de områder i undersøgelsen, hvor
der skal arbejdes på at skabe forbedringer. I forhold til undersøgelsesresultaterne kan det allerede nu
konstateres, at fokuspunkter bl.a. vil dreje sig om de studerendes tidsforbrug til forberedelse af undervisning, de fysiske faciliteter, oplevelse af socialt fællesskab, ensomhedsfølelse m.v.
Studiemiljøundersøgelsen skal drøftes på de kommende studienævnsmøder.
2.3 Timer til tutorer ifm. studiestart
FS oplyste, at fakultetet har udmeldt timer til tutorer i forbindelse med studiestarten. Disse
er uændret i forhold til sidste år. Tutorerne er allerede ansat ved IVK Odense og Slagelse.
2.4 Ny information vedr. retskrav
FS orienterede om ny lovgivning vedr. retskravet, der udvides fra 1 til 3 år. Dette gælder for studerende, der afslutter deres bachelor sommeren 2019, og som søger ind på en kandidatuddannelse. Retskrav ansøgerne er blevet orienteret af SDU og har haft mulighed for at annullere deres ansøgning,
hvis de ikke ønsker at benytte deres retskrav ved optaget 2019. IVK har pt.135 kandidatansøgere med
et retskrav. Fremadrettet kan den nye lov betyde færre kandidatansøgere men evt. også mere motiverede ansøgere, da det udvidede retskrav giver en ansøger mulighed for at undersøge og afprøve andre
muligheder, inden det endelige uddannelsesvalg træffes.
Ad. 3 Nyt fra IVKommitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Maria Louise Lidsmoes (MLL) og Stina Rydell Brøgger (SRB)
meddelte, at der den 13. maj var afholdt ekstraordinær generalforsamling i IVKomiteen, hvor Julius
Munk Knudsen blev valgt til ny næstformand. Endvidere har festudvalget fået ny formand.
Endelig blev nævnt, at der afholdes et socialt arrangement den 22. maj.
Student Forum i Slagelse: Mads Qwist (MQ) meddelte, at der den 3. maj var afholdt De Studerendes
Dag. Der havde været meget stor deltagelse, og arrangementet blev afviklet med stor succes.

Ad. 4 Dispensationer
Se fortroligt referat.
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Ad. 5 Studiestartsundersøgelsen 2018
Studienævnet drøftede studiestartsundersøgelsen og vurderede, at der i planlægningen af den kommende studiestart 2019 er taget højde for de forhold, der ifølge 2018 undersøgelsen skulle forbedres. I forhold til studiestarten 2019 fremhævede FS, at det absolut ikke er tilfredsstillende, at lokaletildelingen endnu ikke er blevet fastlagt. Det er blevet foreslået, at IVK enten kan gennemføre studiestarten sidst i august på SDU eller kan finde nogle lokaler udenfor SDU. Ingen af disse løsninger
vurderes imidlertid hensigtsmæssige. IVK prioriterer, at studiestarten skal gennemføres som planlagt for de nye BA-studerende; skal der ske ændringer i studiestarten, bliver det for de nye kandidatstuderende.

Ad. 6 Timetal på kandidatuddannelsen
FS meddelte, at institutlederkredsen nu har besluttet et maksimalt timetal pr. uge på kandidatuddannelsen på 9 timer (jf. fakultetets kvalitetspolitik). Denne beslutning er truffet uden forudgående høring/drøftelse med studieledere, i studienævnet eller i Uddannelsesrådet. Det nu fastsatte maksimale
timetal overskrider det gældende på IVK´s kandidatuddannelse. Fakultetet har derfor bedt studienævnet om at komme med en indstilling til, hvor der skal reduceres i antallet af timer. FS oplyste, at
han skr. har meddelt fakultetet, at en timereduktion vil være helt uforsvarligt og vil sænke det faglige niveau og kvaliteten på uddannelsen voldsomt. Studienævnet tilsluttede sig de i skrivelsen
fremførte synspunkter. FS er efterfølgende indkaldt til møde med fakultetet den 11. juni for at
drøfte problemstillingen.
Studienævnet drøftede videre muligheden for evt. at genetablere en holdopdeling på nogle af kandidatfagene, hvis timetallet skal reduceres. Cindie Aaen Maagaard (CAM) og Heidi Hansen (HH) pegede på, at en holdopdeling vil give nogle pædagogiske fordele, men vil omvendt forudsætte, at der
ansættes flere VIP´ere, og dermed bliver løsningen dyr.

Ad.7 Undervisningsprisen
Studienævnet drøftede mulige kandidater til undervisningsprisen. De studerende udarbejder en indstilling. Indstillingen skal sendes til fakultetet senest fredag d. 17. maj 2019.

Ad. 8 Undervisningsevaluering F19
FS meddelte, at selve gennemførelsen af evalueringerne ved IVK var forløbet tilfredsstillende. Der
havde dog efterfølgende været nogle kommunikationsproblemer i forhold til underviserne, der medførte, at processen blev forhalet i 2-3 uger.
Med hensyn til svarprocenterne oplyste FS, at de for nogle fag var blevet bedre, mens det var gået
modsat for andre fag. Undervisere har oplyst, at selvom de havde afsat tid i undervisningen til, at de
studerende kunne besvare evalueringerne, så var den afsatte tid blevet brugt til andet end at evaluere. Andre undervisere havde tilkoblet evalueringerne til en skærm, så de studerende kunne se, når
svarprocenterne steg, men heller ikke dette initiativ havde mærkbart forøget antallet af evalueringer.
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CAM gjorde opmærksom på, at der er nogle af evalueringsspørgsmålene, der ikke er relevante
f.eks. om den studerende oplever sig parat til eksamen. Dette spørgsmål kan ikke besvares, da evalueringen foregår midt i undervisningsforløbet. Studienævnet var enig i, at evalueringsskemaerne
bør revideres inden næste evaluering. CAM og HH tilbød at udarbejde et forslag til revision af det
nugældende evalueringsskema mhp drøftelse i studienævnet på mødet i august.
Evalueringen F19 drøftes videre på næste møde.
Ad. 9 Principiel drøftelse af merit for fag fra Erhvervsakademiuddannelserne
HH indledte sig oplæg med at orientere om det hidtidige arbejde med at godkende merit fra mange
forskellige uddannelser. Det er et stort og meget tidskrævende arbejde at læse alle de forskellige
studieordninger igennem og tage stilling til hvert enkelt fag. Fremover vil det derfor blive krævet, at
den studerende selv skal sørge for at finde de fag, der evt. matcher hinanden og angive dette i ansøgningen.
HH oplyste videre, at der foreligger to aftaler dels vedr. Markedsføringsøkonom uddannelsen dels
vedr. Serviceøkonom uddannelsen. Pt. gives merit for hele marketinglinjen (60 ECTS) på baggrund
af Markedsføringsøkonom uddannelsen. HH fremlagde forslag til en ny merit. FS understregede, at
de fag, der giver almene akademiske kompetencer, bør der ikke gives merit til f.eks. Research Methods og Anvendt Metode. Det fremlagte forslag blev godkendt af studienævnet. Herefter gives merit til fagene Organisationsteori (5 ECTS), Global ledelse (5 ECTS), Intercultural Market Communication (5 ECTS) samt valgfag (15 ECTS). Forslag til ny merit for serviceøkonom uddannelsen vil
senere blive forelagt studienævnet.
Multimediedesigner uddannelsen giver merit til PBA-uddannelsen. HH vurderer ikke, at der er behov for ændringer i denne aftale.
Ad.10 Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan for de studerendes
kontakt til forskere (Årshjul)
FS indledte med at konstatere, at IVK-studierne generelt har en alt for lav forskningsbasering. I
Odense varetages 35% af undervisningen af D-VIP, og 65% af VIP´ere, hvoraf 45% ikke er forskere.
Et andet væsentligt problem er en stigende ubalance mellem det, der forskes i og det, der efterspørges. F.eks. er der behov for forskere indenfor området Engelsk Organisationskommunikation, men
dette behov dækkes ikke af dem, der er ansat.
HH oplyste, at de samme problemstillinger findes i Slagelse. Her har man oprettet teams bestående
af undervisere og tilkoblet en forsker, hvor sidstnævnte bl.a. skal indgå i undervisningsplanlægningen, selve undervisningen mv. Endvidere er nogle af fagbeskrivelserne blevet justeret, således at en
forskers fagområde er blevet inkorporeret i fagbeskrivelsen. Dette gælder f.eks. for CSR.
MLL gav på de studerendes vegne udtryk for et stort ønske om, at forskere i højere grad skal forestå
undervisningen, så de studerende får kendskab til ”sidste nyt” indenfor forskningen i et fagområde.
Ad. 11 Udvælgelseskriterier for BA- og KA-optag om et år: Kan ændring i kriterier føre til
mindre frafald og hurtigere gennemførselstid (Årshjul)
HH gav udtryk for, at det bør synliggøres bedre for de studerende, hvad der lægges vægt på i en
motiveret ansøgning f.eks. at den studerende viser sit kendskab til uddannelsen. MLL oplyste, at
ved flere af arrangementerne for de studerende som f.eks. Åbent Hus gives der informationer om,
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hvad der er vigtigt at få beskrevet i den motiverede ansøgning. FS nævnte i forlængelse heraf, at det
er meget tydeligt at se i ansøgningerne, hvem der har deltaget i de forskellige informationsmøder.
Studienævnet var enige i, at det bør fremgå af hjemmesiden, hvor der orienteres om optag på BAeller Kandidatuddannelsen hvilke kriterier, der skal vægtes i ansøgningen.
Studienævnssekretæren retter henvendelse til fakultetet mhp at få tilrettet hjemmesiden efter studienævnets anbefalinger.

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

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 27. juni 2019 kl. 10.15-12.00 i Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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