Det Humanistiske Fakultet

SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE
International Virksomhedskommunikation

FS/tnj
7.5.2019

Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet 11. april 2019 kl. 14.15 - 16.30 i Slagelse
Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB) Stina
Rydell Brøgger (SRB), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Frederic Marcus Hestbjerg Rasmussen,
Monica Hessellund Eriksen (MHE), Theresa Sophie Rode (TSR)
Øvrige tilstedeværende: Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG).

Punkter til drøftelse
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser (bilag)
Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student forum i Slagelse
Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
Planlægning af studiestart herunder principper for studiestart samt
studiestartsprøve (Slagelse) (bilag)
6. Studieordningsændringer (bilag)
7. Røde nøgletal ved frafald drøftes (bilag). Kan ændringer i
studiestart begrænse frafald: VIP-mentorer ved studiegrupper og
fokus på akademisk skriftlighed (Årshjul)
8. Evaluering af IVK-dagen 2019
9. Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan
for de studerendes kontakt til forskere (Årshjul)
10. Ansøgninger: Tiltag vedr. udvidelse af aktiviteter med feedback
(bilag)
11. Delegation
12. Evt.
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Ad 1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt - Flemming Smedegaard (FS) ønskede at indskyde et punkt vedr.
Delegation og lagde op til at pkt. vedr. drøftelse af forskningsbasering evt. måtte flyttes til næste
møde.
Ad 2. Meddelelser
(FS) orienterede om, at IVK- Odense er udtaget til evaluering med eksterne eksperter. Alle
uddannelser skal igennem denne proces. En del uddannelser har allerede gennemført
evalueringsmøder. Mødet afholdes den 7. juni. FS skal deltage i sin egenskab af studieleder. Som
eksterne eksperter vil som kernefaglig ekspert deltage professor Christa Thomsen fra AU, som
repræsentant fra censorkorpset censornæstformand Kjeld Melchiorsen og som repræsentant for
aftagerne HR-chef Mads Bjerrisgaard Bundesen fra Odense Kommune. Lene Dybbroe vil deltage
som repræsentant for underviserne og Maria Lidsmoes som repræsentant for de studerende.
Mødeleder er prodekan for uddannelse Lars Binderup, og studienævnssekretæren er referent.
2.2. Meddelelse om Studiemiljøundersøgelsen 2019
FS orienterede om resultaterne af Studiemiljøundersøgelsen (SMU) 2019. Alle oplysninger er
ikke modtaget, og man kan ikke se de enkelte punkter. Men af de foreløbige oplysninger ses det,
at IVK ligger spredt på uddannelserne ift. svarprocent. Mest positiv er To Fremmedsprog med
Spansk og PBA med laveste svarprocent. Der er bl.a. fokus på det faglige og sociale miljø, hvor
der spørges til inklusion, ensomhed og studieintensitet. Fokusområderne overrasker ikke. FS
vender tilbage, når alt materiale er modtaget mhp. tiltag.
2.3 Meddelelse om Spydspidsprojektpuljen 2019
Der er modtaget en henvendelse fra Rie Troelsen fra SDUUP, som til Spydspidsprojektpuljen
2019 indkalder ønsker til, hvilke udfordringer studienævnsformanden og studienævnet synes, at
projekterne skal fokusere på. FS lagde ud med - med henvisning til SMU-, at nævne de fysiske
rammer, som underviserne i stort omfang oplever som begrænsende for de pædagogiske
udfoldelser i undervisningen. Med store hold i store lokaler stiller det store udfordringer ift. at
leve op til kravet om fx inddragende undervisning. Heidi Hansen (HH) supplerede med, at det er
svært at lave aktiviteter, der lever op til kravene i Humanioramodellen. Det er svært at nå alle
med samme aktivitet. FS tilføjede, at de studerendes ønsker er meget forskelligartede, og derfor
er det svært med en fælles overenskomst. HH foreslog derfor, at man spørger de studerende, hvad
de mener er god, inddragende og aktiverende undervisning. Studienævnet tilsluttede sig de to
forslag. Cindie Aaen Maagaard foreslog at inddrage Syddanske Studerende i dette arbejde.
Studienævnet besluttede herefter, at de to fokuspunkter fremsendes til SDUUP.
Ad. 3. Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: De studerende orienterede om, at man i forbindelse med indkaldelse af
forslag til indstilling af undervisere til årets undervisningspris havde udsendt et spørgeskema, og
de modtagne indstillinger var gode. Men man ville dog tage endnu en runde i et par uger endnu
for at få flere besvarelser. Der har været evaluering af IVK-Dagen, som vil blive behandlet på et
særskilt pkt., og der skal være virksomhedsbesøg på Albani.
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Student Forum i Slagelse: Intet
Ad 4. Dispensationer Se fortroligt referat.
Ad 5. Planlægning af studiestart herunder principper for studiestart samt afholdelse af
studiestartsprøve (Slagelse)
Studiestartsprøven: HH orienterede kort om Slagelses supplement til 'How to Uni' i forbindelse
med studiestart: ud over fysisk tilstedeværelse vil der være to arrangementer i løbet af de første
14 dage. Studienævnet godkendte herefter de fremlagte forslag.
Ad 6. Studieordningsændringer
Et flertal i studienævnet godkendte det fremlagte forslag på 1. semester med engelsk, hvor der
fremover gives 4 timer til Medieteori og analyse med 4 timer og 2 timer til Engelsk skriftlig
Sprogfærdighed. Argumentet for justeringen er at følge den normale norm med 2 timer til 5
ECTS-fag og 4 timer til 10 ECTS-fag. Studienævnet anerkender, at der er behov for flere timer til
sprogfærdighedsfag, men mener ikke, at dette problem kan løses ved at tage timer fra mediefag.
Et enigt studienævn afviste forslaget til eksamensformer i engelsk sprog og samfund fra ISK da
studienævnet ikke kan se nogen faglig begrundelse for forslaget. Begrundelsen synes
udelukkende at være at straffe studerende, der ikke har opfyldt tilstedeværelseskravet og nærmest
gøre det umuligt for dem at bestå eksamen ved kun helt urimeligt at give 1/3 af tiden til at
besvare opgaven. Det er efter studienævnets opfattelse en både fagligt og juridisk uacceptabel
forskelsbehandling af de studerende. Studienævnets ønske er, at vi fagligt skal sikre, at
studerende, der ikke har opfyldt deltagelseskravet, kan honorere samme faglige krav, som
studerende der har deltaget. Dette vil kunne sikres både gennem den eksamensform, som
studienævnet har foreslået, og som vi benytter i en række andre fag (ekstra pensum, ekstra
eksamensspørgsmål, ekstra eksamenstid) eller gennem en anden eksamensform for reeksamen
(skriftlig stedprøve), som faggruppen har foreslået. Studienævnet vil kunne tilslutte sig begge
disse to løsninger.
Digital Kommunikation: ændring til ekstern censur godkendt
Branding: godkendt
Overgangsbestemmelser Odense: godkendt
Overgangsbestemmelser Slagelse: godkendt
Ad 7. Røde nøgletal ved frafald drøftes. Kan ændringer i studiestart begrænse frafald: VIPmentorer ved studiegrupper og fokus på akademisk skriftlighed (Årshjul)
FS orienterede om de seneste nøgletal for frafald og kunne oplyse, at status p.t. er
Rød lampe: Spansk med 46 %
Gule lamper: PBA'en med 20 %, Tysk med 20 %, KA med 9 %
Grønne lamper: Engelsk med 17 %, To fremmedsprog med 17 %, IVK Engelsk Slagelse med 17
%.
Ift. den høje frafaldsprocent på Spansk vil der ikke blive iværksat nogen initiativer, da
uddannelsen er lukket for optag, og der kun er et semester tilbage for de nuværende studerende.
I forhold til frafald i øvrigt deltager IVK i forskellige projekter for at få nedbragt frafaldet, bl.a.
forbedret studiestart, akademisk skriftlighed, facilitering af studiegrupper og
mønsterbryderprojektet.
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Ad 8. Evaluering af IVK-Dagen
Der har været afholdt evalueringsmøde i planlægningsgruppen. Der har været en lavere deltagelse
i den faglige del end tidligere år, men stor tilslutning til festen om aftenen. Man ønsker at skabe
en sammenhængende dag, hvor de studerende deltager i både den faglige del og den sociale del
med fest om aftenen. Man oplever, at de studerende enten prioriterer kun at deltage i festen eller
kun deltager frem til ved 15-tiden for at tage hjem og gøre sig klar til aftenens arrangement. Der
har rigtig været god feedback fra de deltagende, og der var enighed om, at det var det bedste
program hidtil. Også lokalet var perfekt til arrangementet.
Næste års IVK-Dag vil blive afholdt fredag 13. marts 2020. Der vil blive nedsat en
arbejdsgruppe efter sommerferien til at forestå planlægning af dagen.
Ad 9. Delegation
FS orienterede om, at da vi har vores uddannelser fordelt på to campi og derfor to studieledere, er
der behov for at justere studienævnets delegation, så den også formelt afspejler den praksis, der
har været i studienævnet. Hidtil har FS stået for studenteransøgningerne i Odense, mens HH har
taget sig af ansøgningerne i Slagelse, men ikke modtaget økonomisk kompensation. I 2018 var vi
ikke opmærksomme på dette ved konstitueringen, men det skal tydeliggøres nu. Det indebærer, at
studienævnet skal godkende, at studieleder Heidi Hansen fremadrettet har samme beføjelser som
studienævnsformanden i forhold til behandling af studenteransøgninger og også får økonomisk
kompensation herfor. Det tilsluttede studienævnet sig.
Studienævnet ønskede desuden at få fjernet pkt. vedr. formandsgodkendelse af 4. eksamensforsøg
ved dokumentation for usædvanlige forhold, da det aldrig har været praksis, og man ikke ønsker
denne delegation.
Ad 10. Ansøgning om støtte til tiltag for at forbedre mulighederne for at give faglig
feedback
Der var kommet tre ansøgninger fra Slagelse, som studienævnet valgte at sende til fakultetet med
følgende prioritering af fagene:
1. Markedskommunikation
2. Erhvervsøkonomi
3. Branding
Ad 11. Drøftelse af forskningsbasering af IVK-uddannelserne samt plan for de studerendes
kontakt til forskere (årshjul)
Punktet udskydes til mødet den 16. maj 2019

BEMÆRK: Næste studienævnsmøde er torsdag den 16. maj 2019 kl. 10.15 – 12 i Odense
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Tine Jambang
Referent
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