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Referat af ordinær studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 21. marts 2019 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), Maria
Louise Lidsmoes (MLL), Stina Rydell Brøgger (SRB), Theresa Sophie Bode (TSB), Monica Hessellund Eriksen (MHE), Frederik Marcus Hestbjerg Rasmussen (FHR)
Øvrige tilstedeværende: Mads Qwist (MQ), Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS),
Hanne Geertsen (HG)
Med Afbud: Ingen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af SAGA v. Louise Toftgaard
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
6. Godkendelse af studieordning for ny studiestartsprøve (bilag)
7. Godkendelse af nye eksamensbestemmelser i forbindelse med indførelse af tilstedeværelse
på 1. studieår (bilag)
8. Evaluering af Åbent Hus-arrangementer for BA-uddannelserne i Odense og i Slagelse
9. Planlægning af studieintroduktioner 2019
10.Evaluering af IVK-dagen
11.Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan for de studerendes kontakt
til forskere (Årshjul)
12. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
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Ad 2. Præsentation af SAGA v. Louise Toftgaard
Louise Toftgaard introducerede SAGA - et system, der kan håndtere studienævnsarbejdet vedr. studentersager, herunder behandle og dele studenteransøgninger mellem studienævnsmedlemmer og studerende. SAGA afløser sagsbehandlingen i Share Point.
Ad 3. Meddelelser
3.1 Tiltag vedr. studiegruppeunderstøttelse og tiltag for at fremme akademisk skriftlighed
Flemming Smedegaard (FS) meddelte, at støttetiltagene: Understøttelse af studiegrupper og Akademisk Skriftlighed fortsætter i studieåret 2019/2020. Deadline for ansøgninger er den 20. maj. IVK
Odense har allerede ansøgt. Slagelse vil ligeledes snarest indsende ansøgninger.
3.2 Høring over bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation
Heidi Hansen (HH) meddelte dels at den nuværende PBA-uddannelse i: Engelsk og It-baseret Markedskommunikation ændrer titel til: Et Fremmedsprog og Digital Markedskommunikation, dels at
der ikke fremadrettet vil være krav til, at valgfag skal være på engelsk.
3.3 IVK’s pædagogiske dag 2019
Program for IVK’s pædagogiske dag for undervisere og studerende den 22. maj i Slagelse blev præsenteret. Emnet for dagen er: Hvordan udvikles faglig identitet og faglige fællesskaber hos de IVKstuderende. Indbydelse udsendt 17. marts.
3.4. Opstartsmøde for SDU’s institutionsakkreditering
I forbindelse med SDU’s genakkreditering har direktionen godkendt et nyt projektgrundlag hvoraf
fremgår, at der skal deltage studerende i et Advisory Board. Studenterrepræsentanterne skal have
mere end to år tilbage af studiet og være medlemmer af studienævnet. Maria Louise Lidsmoes og
Theresa Sophie Bode er blevet indstillet.

3.5 Tiltag vedr. udvidelse af aktiviteter med feedback
Fakultetet vil videreføre tiltaget fra sidste år om at forbedre mulighederne for at give faglig feedback på udvalgte kurser. Ansøgninger herom skal sendes til studienævnet senest den 4. april, hvorefter studienævnet på sit møde den 11. april vil prioritere de indkomne ansøgninger (jf. mail af 25.
februar til alle undervisere om dette tiltag og ansøgningsprocedurer)
3.6 Orientering om overførelse af prøveforsøg ved optagelse på en ny uddannelse
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har oplyst, at forbrugte prøveforsøg IKKE kan overføres ved optagelse på en ny uddannelse, såfremt prøven hvor der er brugt forsøg, indgår på den nye
uddannelse. For IVK betyder dette, at hvis en studerende skifter retning fra f.eks. IVK med to
fremmedsprog til Tysk og Kommunikation og f.eks. har brugt 3 forsøg i Dansk Sprog og Grammatik, da vil disse 3 forsøg blive ”slettet” ved optagelse på Tysk og Kommunikation.
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3.7 Status på kvote 2 ansøgninger 15. marts
FS gav en status på optaget af kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts: 1. prioritetsansøgninger for IVK i
Engelsk = 39, hvilket betyder 5% flere ansøgninger fra E18 til E19. For IVK i Tysk er tallene: 3/
-39%, 2 Fremmedsprog 6/-14%. For Slagelse er tallene for IVK i engelsk 32/-32% og PBA 6/7%.
På kandidatuddannelsen er der indkommet 241 ansøgninger (i 2018: 256). Antallet af studerende
med et retskrav vides ikke pt. Dimensioneringen medfører, at der kun vil kunne optages
70 studerende, et tal der dog vanskeligt kan fastholdes, da der formentlig er langt flere ansøgere
med et retskrav. Retskravet skal fremover gælde op til 3 år, hvilken bestemmelse træder i kraft, når
bekendtgørelsen foreligger.
3.8 Ændring af mødetidspunktet for studienævnsmødet i juni
FS oplyste, at mødet i studienævnet den 27. juni afholdes fra kl. 10-12.

Ad.4 Nyt fra IVKommitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Stina Rydell Brøgger (SRB) oplyste, at IVK-dagen den 15. marts er ved at
blive evalueret. Der vil blive forelagt studienævnet en evalueringsrapport på næste møde.
SRB nævnte videre, at der i forhold til indstillingen af kandidater til undervisningsprisen vil blive
udarbejdet et spørgeskema, hvor studerende meddeler, hvem de indstiller og begrunder hvorfor. Herefter vil studenterrepræsentanterne lave en endelig indstilling til studienævnet.
Student Forum i Slagelse: Heidi Hansen (HH) oplyste, at Campus Slagelse er ved at planlægge De
Studerendes Dag.
Mads Qwist (MQ) nævnte problemerne med at fastholde de studerende på campus, når undervisningen er slut. MQ m.fl. arbejder derfor på forslag til, hvordan de studerende kan anspores til at blive
længere på campus og tage del i de aktiviteter, der måtte være dér, når undervisningstimerne er slut.
Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.
Studienævnet besluttede, at der på næste møde den 11. april skal være en principiel drøftelse af merit
for fag fra Erhvervsakademiuddannelserne.
Ad 6. Godkendelse af studieordning for ny studiestartsprøve
Studienævnet drøftede udkast til reviderede bestemmelser i studieordningen vedr. studiestartsprøven. Forslaget indeholder dels onlinekurset: How to Uni, dels to studieintroduktionsdage med mødepligt.
Reeksamen i How to Uni er en ny prøve i How to Uni. Reeksamen pga. manglende tilstedeværelse
ved. introduktionsdagene vil bestå i udarbejdelsen af et essay på 7-8 sider om at studere på universitetet. SRB pegede på, at 7-8 sider måske lige var i overkanten for en ”ny” studerende, der i forvejen
ikke ved meget om det at studere på et universitet. Studienævnet drøftede dette, men godkendte afsluttende forslaget dog kun gældende for Odense. Slagelse har således deres introdage lagt sidst i
august, og på dette tidspunkt kan der ikke stilles krav om tilstedeværelse til de studerende. Slagelse
vil drøfte problemet og vil fremlægge et forslag for studienævnet på næste møde.
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7. Godkendelse af nye eksamensbestemmelser i forbindelse med indførelse af tilstedeværelse
på 1. studieår
Forslag vedr. justerede eksamensbestemmelser til tysk skr. kommunikation 1 og 2 og til tysk
mundtlig kommunikation 1 og 2 (samdrift) blev godkendt af studienævnet.
Der er på IVK-studieordningerne for meget ekstern censur, således både ved eksamen i Markedskommunikation, 2. semester og ved Virksomhedskommunikation i teori og praksis, 3. semester.
Forslaget går på at placere den eksterne censur på den største og sidste eksamen, Virksomhedskommunikation i teori og praksis. Studienævnet godkendte forslaget.
Fra Engelskgruppen ønskes eksamensbestemmelsen i faget: The Discourse of Organization and
Business, der nu åbner op for en gruppeprøve at blive ændret til en individuel prøve. Endvidere at
bestemmelsen om, at den studerende i løbet af semestret skal bestå 3 ud af 4 mulige bundne opgaver
slettes. Studienævnet godkendte begge forslag.

8. Evaluering af Åbent Hus-arrangement for BA-uddannelserne i Odense og i Slagelse
Maria Louise Lidsmoes (MLL) oplyste, at der til arrangementet for BA-uddannelserne den 23. februar
havde været færre besøgende end tidligere. På kandidaten havde der været fint fremmøde både ved oplægget og det efterfølgende informationsmøde, hvor sidstnævnte trak fulde huse. Ved næste Åben Husarrangement skal forskellen på IVK-kandidatuddannelsen og Tilvalget Organisatorisk Kommunikation
kommunikeres bedre ud.
HH oplyste, at der ved Åbent Hus i Slagelse havde været god og stor interesse med omkring 200 studerende. Også de små faglige oplæg havde trukket mange besøgende til.

9.Planlægning af studieintroduktioner 2019
FS meddelte, at tutorerne vil blive ansat snarest. Introen er planlagt og klar.
HH oplyste, at der ikke havde været ansøgere til tutorstillingerne ved første opslag. Stillingerne var
derfor blevet genopslået og er nu besat. Dette forløb har været medvirkende årsag til, at planlægningen af en rustur ikke har kunnet nås. I stedet for vil der blive arrangeret en dag ”ud af huset” f.eks.
med teambuilding. Selve introen bliver som hidtil med case arbejde.
10. Evaluering af IVK-dagen 2019
Dette punkt udskydes til næste møde, når evalueringerne er klar.
FS oplyste, at 3 IVK-studerende havde vundet en første plads i case-competition omhandlende
Mangfoldighedsfest Odense. Studienævnet godkendte, at disse 3 studerende får en anerkendelse til
deres eksamensbevis.
11. Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan for de studerendes kontakt til forskere (Årshjul)
Dette punkt udskydes til næste møde, da det af tidsmæssigt årsager ikke var muligt at nå en drøftelse.
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12. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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