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Referat af ordinær studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 21. februar 2019 kl.
14.15 - 16.30 i Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), 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: Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS)
Med Afbud: Cindie Aaen Maagaard (CAM)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
6. Hvor kan de studerende henvende sig for at få gennemførselsvejledning; hvordan er forståelsen for
snitfladerne i forhold til diverse vejledningstilbud (Årshjul)
7. Godkendelse af resterende studieordningsændringer (bilag)
8. Evaluering af CMS og karriereprofilfag (bilag)
9. Evaluering af Åbent Hus for kandidatuddannelsen og tilvalg
10. Uddannelsesregnskab 2017 (bilag)
11. Rammer for studieintroduktioner 2019 (bilag)
18. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Mødet blev ikke som planlagt afholdt i Slagelse pga. transportmæssige problemer. Derfor blev mødet
afholdt i Odense via Skype til Slagelse.

Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
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Ad 3. Meddelelser
3.1 Studienævnets annuum 2019
Flemming Smedegaard (FS) meddelte, at fordelingen af annuum nu er udmeldt fra fakultetet, hvorefter Odense får 76.400 kr. og Slagelse 53.200 kr.
3.2 Forårets digitale evaluering
Fakultetet har nu meddelt, at det digitale evalueringssystem EVAL er klar til brug fra den 1. marts.
Som tidligere udmeldt finder forårsevalueringen sted i ugerne 11 og 12.
3.3 Studiemiljøundersøgelsen 2019
Studiemiljøundersøgelsen 2019 finder sted i perioden 19. februar til 10. marts. Da besvarelsesprocenten v. sidste undersøgelse kun var på 48%, opfordrede FS alle i studienævnet til at bidrage til at
udbrede vigtigheden af deltagelse i undersøgelsen.
3.4. IVK-dagen 2019
Program for IVK-dagen den 15. marts er nu udsendt. Dagen vil byde på en række karriereforedrag,
et hovedforedrag, overrækkelse af årets IVK-partnerpris til en virksomhed, udpegning af vinderne af
årets case competition, og IVK-dagen afsluttes med en storstilet fest.
3.5 Censorkorpset for erhvervskommunikation og erhvervssprog.
CBS har foreslået en fusion af censorkorpsene for erhvervskommunikation og erhvervssprog med
det erhvervsøkonomiske censorkorps.
Fakultetet har meddelt CBS, at den foreslåede fusion ikke er hensigtsmæssig, da flere af uddannelserne i international virksomhedskommunikation har bevæget sig i en mere kommunikationsorienteret retning, hvorfor der er brug for et korps, der fokuserer på det erhvervskommunikationsog erhvervssprogs-faglige område. Studienævnet gav klart udtryk for, at der ikke ønskes en
sammenlægning med det erhvervsøkonomiske censorkorps.
3.6 Møde med fakultetet vedr. obligatorisk undervisningsdeltagelse.
Studielederen deltog i møde den 22. februar med fakultetet vedr. den obligatoriske
undervisningsdeltagelse herunder administrationen af eksaminerne.
På mødet blev besluttet, at der i forhold til tyskfagene (samdrift) skulle indkaldes til møde snarest
muligt. I forhold til engelskgruppen vil studielederen rette henvendelse hertil mhp en nærmere af
klaring af, hvordan den obligatoriske undervisningsdeltagelse skal gennemføres.
3.7 IVK’s pædagogiske dag.
FS oplyste, at den pædagogiske dag vil blive afholdt i Slagelse den 22. maj fra kl. 10-14.
3.8 Call efter tværfakultære talentprogrammer.
Fakultetet har indkaldt forslag til tværfakultære talentprogrammer. Forslagene sendes til IVKstudienævnet, der behandler dem på sit møde den 11. april. Herefter skal de prioriterede forslag
fremsendes til fakultetet.
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Ad.4 Nyt fra IVKommitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Stina Rydell Brøgger (SRB) og Maria Louise Lidsmoes (MLL) oplyste, at
der den 15. februar var afholdt et vellykket fastelavnsarrangement. Endvidere at en række andre arrangementer er på tegnebrættet som f.eks. virksomhedsbesøg, IVK-torsdag, og planlægningen af
IVK-dagen er fortsat i gang. Derudover er novembervalget blevet evalueret, og for fremadrettet at
sikre en bedre kontakt og koordinering med de studerende i Slagelse, arbejdes der på fastlæggelse af
mere faste retningslinjer for procedurerne i forbindelse med valget.
Student Forum i Slagelse: Heidi Hansen (HH) oplyste, at hun fortsat arbejder på at finde studerende,
der vil være interesseret i at følge arbejdet i studienævnet som observatører og evt. ved næste valg vil
ønske at blive opstillet som kandidater til studienævnet. HH nævnte videre, at IVK-Slagelse afholder
introdage sammen med samfundsvidenskab. Samfundsvidenskab er i gang med ansættelsesrunderne
til introvejledere lige som IVK.
Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.
Ad 6. Hvor kan de studerende henvende sig for at få gennemførselsvejledning; hvordan er forståelsen for snitfladerne i forhold til diverse vejledningstilbud (Årshjul)
FS nævnte indledningsvis, at de centrale vejledningsmuligheder ved SDU er Studie- og trivselsvejledning og karrierevejledningen, SPS, Studievejledningen ved Humaniora og Vejledningen på de
enkelte uddannelser via de faglige vejledere. Spørgsmålet er, om de studerende er klar over, hvor de
skal henvende sig med konkrete problemstillinger.
MLL oplyste indledningsvis, at de faglige vejledere er i gang med at revidere den officielle hjemmeside vedr. ”Vejledning på din uddannelse”. Såvel MLL og SRB gav udtryk for, at de studerende
kan være i tvivl om, hvortil de skal rette deres henvendelser; de spørger i stedet deres faglige vejleder eller studienævnsrepræsentant, der enten umiddelbart kan hjælpe eller visitere videre til den
rette instans. FS oplyste, at han nu får færre henvendelser fra studerende end tidligere med spørgsmål om, hvor de kan søge vejledning.
HH nævnte for IVK Slagelse, at de faglige vejleder oplever at få færre henvendelser end tidligere,
mens omvendt studiesekretariatet besvarer flere studenterhenvendelser end tidligere. Der ligger således en opgave i at få synliggjort de faglige vejleder bedre, og de skal være mere udadvendte og
opsøgende, således at de studerende retter deres henvendelser til dem. Derudover oplyste HH, at
hver uge kommer en repræsentant fra Studie- og Trivselsvejledning, Karrierevejledningen og SPS;
derimod er der ingen repræsentanter fra Studievejledningen ved Humaniora. De studerende henvender sig til de vejledningsrepræsentanter, de møder og kender, og tager ikke til Odense for at få vejledning i Studievejledningen ved Humaniora.
FS konkluderede, at de forskellige vejledningstilbud skal synliggøres bedre og ligeledes, hvor de
findes. Endvidere at det ved ansættelsen af faglige vejledere skal præciseres, hvilke kvalifikationer
stillingen kræver herunder kravene til engagement, initiativ mv.
Frederik Marcus Hestbjerg Rasmussen (FHR) foreslog, at studenterrepræsentanterne i studienævnet
og de faglige vejledere hyppigere skulle mødes med medstuderende og fortælle om deres forskellige tilbud f.eks. ved hver studiestart og for alle årgange. Studienævnet tilsluttede sig forslaget.
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Ad.7. Godkendelse af resterende studieordningsændringer
1. Der er udsendt høring fra fakultetet vedr. flg. samdriftsfag: Tysk mdt. kommunikation 1 og 2
og Tysk skr. kommunikation 1 og 2. Centralt i forslaget er ønsket om en 100% tilstedeværelse
i undervisningen, og hver gang tilstedeværelsen ikke opfyldes, skal den studerende aflevere
en aktivitet.
Studienævnet har på sine møder i januar og februar 2018 drøftet og tilsluttet sig forslaget fra
tyskgruppen. Studienævnet har bl.a. fundet de pædagogiske tiltag meget spændende, men har
dog samtidig peget på omfanget af den administrative byrde. Tyskgruppen har imidlertid tilkendegivet, at de ikke ser dette som nogen hindring i forhold til at realisere forslaget.
Studienævnet godkendte herefter forslaget.
2. Slagelse: Studieordningsændringer mhp indførelse af obligatorisk fremmøde.
HH gennemgik ændringerne for de enkelte fag. I forhold til faget: Visuel Analyse og Design
og sideomfanget i eksamensopgaven påpegede studenterrepræsentant Monica Hessellund
Eriksen (MHE), at det ikke umiddelbart synes rimeligt, at 1 studerende skal aflevere 10-12
normalsider, mens to kun skal aflevere 16-18 normalsider. Sædvanligvis skal der afleveres
50% ekstra for hver studerende. Underviserne i studienævnet fremhævede omvendt en række
forskellige pædagogiske og læringsmæssige aspekter i forhold til netop de PBA-studerende
som begrundelse for det reducerede sideantal.
Studienævnet besluttede at fastholde forslagets bestemmelser vedr. sideantal, hvorefter forslaget i sin helhed blev endeligt godkendt.
3. Slagelse: Supplerende mindre ændringer til fagene: Global Ledelse, Projektorienteret forløb,
Engelsk grammatik 1 og 2, Erhvervsøkonomi, Organisationsteori, Visuel Analyse og design
og Virksomhedspraktik. HH gennemgik ændringsforslagene.
Studienævnet godkendte alle ændringsforslagene.
4. Slagelse: Studieordningsændringerne vedr. Kommunikation.
HH. gennemgik ændringsforslagene. Studienævnet godkendte alle ændringsforslagene.
5. Slagelse: Overgangsbestemmelser.
Fakultetet havde anmodet studienævnet om godkendelse af en række overgangsbestemmelser
for IVK Slagelses, profil 2016. Studienævnet godkendte alle overgangsbestemmelser.

Ad.8. 8. Evaluering af CMS og karriereprofilfag
Studienævnet har modtaget evalueringerne for CMS (Career Management Skills): Karriereprofilfagene og CMS: Projektorienteret forløb efteråret 2018. Endvidere for karriereprofilfagene: HRM i
Teori og Praksis og Social og Kulturel Innovation.
FS opsummerede konklusionerne fra evalueringerne, der viser en generel god tilfredshed både med
CMS-forløbene og med karriereprofilfagene. Studienævnet er meget positivt indstillet overfor disse
tiltag og ønsker, at de fortsætter. Herefter blev evalueringerne taget til efterretning.
Ad. 9. Evaluering af Åbent Hus for kandidatuddannelsen og tilvalg
Den 6. februar blev afholdt Åbent Hus for IVK-kandidatuddannelsen og Tilvalget, Organisatorisk Kommunikation.
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MLL kunne oplyse, at standen for kandidatuddannelsen havde været rigtig godt besøgt med omkring
200 gæster. FS nævnte supplerende, at der også havde været flot fremmøde til oplægget om kandidatuddannelsen, og på det efterfølgende informationsmøde havde lokalet været totalt overfyldt. FS vurderer,
at der vil komme rigtig mange ansøgninger i år til uddannelsen; dimensioneringen medfører imidlertid,
at der kun vil kunne optages 70 studerende. Dette tal bliver vanskeligt at fastholde, da der givetvis er
langt flere ansøgere med et retskrav.
I forhold til tilvalgsuddannelsen understregede FS, at der er brug for flere studerende, og det er vigtigt at
få kommunikeret bedre ud, at netop tilvalgsuddannelsen er den bedste måde at forberede sig på til kandidatuddannelsen.

10. Uddannelsesregnskab 2017
FS orienterede om uddannelsesregnskabet for 2017 og gav udtryk for generelt flotte resultater for
IVK Odense og Slagelse.
Det humanistiske fakultet har samlet set et overskud på godt 10. millioner kr. IVK Odense og IVK
Slagelse (begge takstgruppe 1) er den 3. største bidragyder til overskuddet med ca. 2.9 millioner kr.
Medievidenskab og Cand. IT bidrager med et større beløb, hvilket dog skal ses i relation til deres
placering i henholdsvis takstgruppe 2 og 3.
IVK Odense har i alt 483 STÅ (svarende til antal studerende, der har bestået 1 årsværk (60 ECTS))
og IVK Slagelse har i alt 336 STÅ. IVK repræsenterer således det studium med flest STÅ i det samlede regnskab for 2017.
Mindre positivt er fastlærerdækningen for IVK Odense. I gennemsnit for alle studier er dækningen
på 75% men for IVK-Odense kun på 65%. En forbedring heraf henimod gennemsnittet vil imidlertid betyde, at IVK’s indtjening vil blive mindre.
Masteruddannelsen gav for første gang underskud i 2016. Studienævnet har efterfølgende revideret
uddannelsen, gjort den meget bredere geografisk, indført online undervisning m.v. og der kan atter i
uddannelsesregnskabet 2017 ses et overskud på godt 125.000. Kritisk er dog fastlærerdækningsprocenten på kun 51%.
I forhold til de enkelte uddannelsers indtjening beslaglægger SDU 3%, men tilbagegiver til fakultetet et vist beløb, alt efter hvor godt fakulteterne performer. Der er indført 4 uddannelsesincitamenter, der giver indtægter bl.a. varetagelsen af Internationaliseringen (:hvor mange SDU-studerende
der tager på udlandsophold, og hvor mange udenlandske studerende, der kommer til SDU).
Resultatet for IVK i Odense og Slagelse er dårlige med stort underskud. HH anførte i forlængelse
heraf, at IVK har problemer med, at mange unge tager på et selvarrangeret udlandsophold. FS understregede vigtigheden af, at der bliver lavet flere aftale med udenlandske universiteter, og at IVK
skal arbejde for at få flere studerende sendt på udlandsophold.
Et af uddannelsesincitamenterne vedrører deltidsuddannelser, og hér får IVK en stor gevinst via sin
masteruddannelse.
I forhold til STÅ omkostninger 2017 viser regnskabet, at det i gennemsnit har kostet omkring
42.000 for henholdsvis IVK Odense og Slagelse at producere 1 STÅ. Hermed er IVK en af de billigste uddannelser på fakultetet bl.a. fordi IVK har sparet på udgifter til undervisningen via meget
store holdstørrelser.
Samlet set har IVK indtjent ca. 27 mill. Kr. (Odense m. 16 mill. Og Slagelse med 11 mill.)
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11. Rammer for studieintroduktioner 2019
Fakultetet har fremsendt forslag til, hvordan e-læringsforløbet ”How To Uni” kan indgå i studiestarten på humaniora. Der skal ved studiestarten 2019 gennemføres en pilottest, hvor bl.a. IVK Odense
og IVK Slagelse deltager. Fra 2020 gælder ”How to Uni” alle nye studerende.
Fakultetet har endvidere meddelt, at første undervisningsdag bliver den 4. september, hvilket betyder, at studierne kan benytte lokaliteterne den 2. og 3. september.
På baggrund heraf forslog FS, at der den 2. og 3. september skal være BA-introduktion. Sociale aktiviteter, case m.v. vil der være plads til, da der ikke længere skal bruges tutortimer til den ”hårde
information”, der erstattes af ”How to Uni”.
Den 2. og 3. september er der intro for kandidatstuderende. Den 1. dag skal forløbe som hidtil, mens
der på anden dagen skal planlægges et case arbejde. Da begge introer tidsmæssige placeres samtidig, skal der ske en tæt koordinering af aktiviteterne. Således skal nogle af de studerende/undervisere deltage ved begge arrangementer.
Introfesten den 6. september er som nyt fælles for både BA- og Kandidatstuderende.
Hyttetur er planlagt til den 13.-15. september.
FS vurderer, at der skal ansættes 3 tutorer med en profil, der kan udfylde både koordinatorfunktionen og den faglige tutorfunktion. Studienævnet tilsluttede sig forslaget.

12. Eventuelt
Lars Bøcher (LB) gav udtryk for, at Skype-mødeformen ikke er den mest optimale i forhold til mødeafholdelse. FS var enig heri og understregede vigtigheden af at mødes; dog at et Skype-møde kan
fungere som et supplement, hvis f.eks. der er tale om en force majeure situation som i dag.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 21. marts 2019 kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

6

