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Referat af ordinær studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 22. august 2019 kl.
13.15-15.30 i Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Theresa
Sophie Bode (TSB), Monica Hessellund Eriksen (MHE), Michael Libak Hansen (MLH)
Øvrige tilstedeværende: Mads Qwist (MQ), Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS),
Hanne Geertsen (HG), Isa Egholm Christensen (IEC), Susie Schmidt Reimann (SSR), Emil Bisp
Petersen (EBP)
Med Afbud: Maria Louise Lidsmoes (MLL), Ann-Cathrine Trane Nielsen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser (bilag)
3. Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
4. Merit- og dispensationsansøgninger (bilag)
5. Valg af ny næstformand til studienævnet
6. Studieordningsændringer: Ændringer af fagbeskrivelse mv. for et valgfag, Slagelse samt ændring
af PBA
studieordning vedr. max. antal ECTS i valgfag (bilag)
7. Foreløbig status over årets optagelsestal
8. Opfølgning på planlagte studieintroduktioner (bilag)
9. Høring vedr. nyt udmøntningsnotat af SDU´s kvalitetspolitik for Det Humanistiske Fakultet samt
en revideret indikatoroversigt for SDU´s kvalitetspolitik (bilag)
10. Drøftelse af udkast til revideret evalueringsskema (bilag)
11. Planlægning af evalueringsmøde med eksterne eksperter for IVK Slagelse d. 19. november
12. Opfølgning på notat fra evalueringsmøde med eksterne eksperter for IVK Odense den 7. juni
(bilag)
13. Drøftelse af Uddannelsesberetning for IVK-Masteruddannelsen (bilag)
14. Drøftelse af undervisningsevaluering F19 (Årshjul) og Hele Uddannelser S19 (bilag)
15. Studiemiljøundersøgelse 2019 – indledende planlægning af handlingsplaner for studiemiljøet
(bilag)
16. Evt.
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser
2.1 Orientering om eksamensklager
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der i det akademiske år 2017/2018 havde været 6 eksamensklager ved IVK, hvoraf 6 var blevet afvist og 2 ombedømt.

Ad. 3 Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Der var intet nyt.
Student Forum i Slagelse: Der var intet nyt.

Ad. 4 Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad. 5 Valg af ny næstformand til studienævnet
Studenterrepræsentanterne meddelte, at Theresa Sophie Bode er indstillet som ny næstformand.
Studienævnet tilsluttede sig indstillingen, og TSB modtog valget. Valget af næstformanden skal
herefter godkendes af dekanen. FS informerede om næstformandens opgaver i studienævnet.

Ad. 6 Studieordningsændringer: Ændringer af fagbeskrivelse mv. for valgfag, Slagelse samt
ændring af PBA
Heidi Hansen (HH) fremlagde forslag til en præcisering af eksamensbestemmelserne i valgfaget:
Markedskommunikation og Virksomhedsstrategi i Praksis. Forslaget indebærer en præcisering af
den afsluttende prøve og den skriftlige opgave (ordinær eksamen) samt reeksamensbestemmelserne.
Studienævnet godkendte forslaget. Fakultetet har efterfølgende meddelt, at forudsætningsprøven
ikke pga. det fremskredne tidspunkt vil komme til at gælde i dette semester men først fra næste.
HH fremlagde forslag til en præcisering i PBA-studieordningen vedr. det maksimale antal ECTS af
valgfagene, der må bedømmes med bestået/ikke bestået. Reglen er, at maksimalt 1/3 af uddannelsens ECTS må bedømmes bestået/ikke bestået, og skal denne regel overholdes, må max. 10 ECTS
af valgfagene bedømmes på denne måde. Studienævnet godkendte derfor flg. tilføjelse i studieordningen: ”Maksimalt 10 ECTS valgfag må bedømmes bestået/ikke bestået”.
Ad. 7 Foreløbig status over årets optagelsestal
HH oplyste, at alle studiepladser nu er besat med 65 på uddannelsen med Engelsk og International
Marketing, 45 på Engelsk og Kommunikation og 45 på PBA-uddannelsen.
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FS meddelte, at der til medielinjen igen i år har været meget stor søgning, og adgangskvotienten har
været på det hidtil højeste med 8,3. Derimod har søgningen til IVK med tysk ikke været stor med
kun 34 optagne. På IVK-bacheloruddannelserne er i alt optaget 84 studerende.
På kandidaten er der pt. optaget 103. Uddannelsen er dimensioneret til 70 men de studerende, der
har et retskrav, skal have en plads. Studienævnet vurderede det positivt, at så mange har fastholdt
deres ansøgning, selvom ny lovgivning har givet ansøgere mulighed for at trække deres ansøgning
og at vente med at indfri deres retskrav indtil 3 år efter endt BA-uddannelse.
Ad. 8 Opfølgning på planlagte studieintroduktioner
HH oplyste, at planlægningen af de 4 intro-dage i Slagelse (27.-30. august) er på plads, og et meget
velfungerende studiestarts-team har ydet en stor indsats hertil. Programmet indeholder igen i år en
24-timers case-competition, og Slagelse samarbejder fortsat med Musikhuset. I år er endvidere inviteret en stand-up komiker, der skal byde de nye studerende velkommen. Introdagene afsluttes med
et grillarrangement for alle.
Rusturen er erstattet med et ophold i Gerlev Legepark med fokus på fysiske aktiviteter. Denne afvikles den 13. september.
FS meddelte, at for IVK-Odense er tilrettelæggelsen af intro-dagen ligeledes på plads. De lokalemæssige udfordringer er nu blevet løst, således at introen kan gennemføres den 2. og 3. september
for både bachelor- og kandidatstuderende. Den fælles introfest afholdes den 6. september.
Hytteturen afvikles den 13. – 15. september.
Ad. 9 Høring vedr. nyt udmøntningsnotat af SDU´s kvalitetspolitik for Det Humanistiske Fakultet samt en revideret indikatoroversigt for SDU´s kvalitetspolitik
FS forelagde studienævnet nyt udmøntningsnotat af SDU’s kvalitetspolitik og revideret indikatoroversigt. Studienævnet havde ingen kommentarer hertil. Fakultetet orienteres herom.
Ad.10 Drøftelse af udkast til revideret evalueringsskema
HH og Cindie Aaen Maagaard (CAM) introducerede deres forslag til et revideret evalueringsskema.
Skemaet og spørgsmålene er nu blevet ajourført og gjort mere tidssvarende i overensstemmelse med
nugældende lærings- og undervisningsprincipper. Studienævnet drøftede og godkendte forslaget uden
ændringer.
Det blev desuden besluttet, at evalueringsskemaet skal tages i brug ved midtvejsevalueringen i det
kommende semester. Så snart skemaets endelige udformning foreligger, vil det blive sendt til orientering til underviserne ved IVK.
Herefter spurgte HH ind til behovet for at evaluere alle fag. HH fandt, at der generelt fratages undervisningen for megen tid ved denne og de mange andre evalueringer, som de studerende skal besvare
og foreslog derfor, at IVK evt. kun skal evaluere ½ af fagene. FS nævnte supplerende, at da IVK i
2018 gennemførte evalueringer for ½ af fagene, skete der ingen forbedringer af svarprocenterne. Det
kan konstateres, at svarprocenterne generelt bliver højere, når der afsættes tid i undervisningen; dog
er der fortsat en del studerende, der i den afsatte tid laver andet end at evaluere.
Studenterrepræsentanterne gav alle udtryk for ønsket om, at samtlige fag skal evalueres.
Studienævnet besluttede at implementere det nye skema ved midtvejsevalueringen efteråret 2019
gældende for alle fag. Herefter vil studienævnet evaluere forløbet mhp evt. justeringer.
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Ad. 11 Planlægning af evalueringsmøde med eksterne eksperter for IVK Slagelse d. 19. november
HH oplyste, at hun har indstillet de 3 eksterne eksperter, som Slagelse ønsker skal deltage i panelet
på mødet den 19. november. Til mødet skal også inviteres studenterrepræsentanter, hvor HH ønsker
deltagelse af en studerende fra både IVK- og PBA-uddannelserne. Desuden skal en underviser deltage.
Ad. 12 Opfølgning på notat fra evalueringsmøde med eksterne eksperter for IVK Odense den
7. juni
FS henviste til det udsendte referat fra mødet med eksterne eksperter for IVK Odense og efterspurgte
kommentarer hertil. CAM pegede på, at ved opremsningen af de forskningsgrupper, som IVK trækker
mest på: CMC, CHI, TRILO, skal også nævnes OPC (Organizational Practice and Communication)
(jvf. 5). Endvidere nævnes i referatet, at der ikke længere skrives specialer på engelsk, hvilket CAM
ønskede ændret til, ” at der er nedgang i antallet af specialer på engelsk” (jf. s. 8). Endelig ønskede
CAM formuleringen vedr. forskeres manglende ejerskab til uddannelsen slettet. Cam understregede,
at dette ikke er korrekt. Forholdene på studiet på nuværende tidspunkt gør det imidlertid vanskeligt
at praktisere ejerskab. Forskere/undervisere tildeles fagansvar for discipliner, som de ikke før har
undervist i, og der er ikke ressourcer og tid til fagudvikling. Samtidig skal underviserne varetage
undervisning på andre studier. Formuleringen i referatet (jf. s. 8) rettes til: ”Mangel på forskere/undervisere på engelsk har endvidere medført, at de tilbageværende har måtte overtage fagansvaret for
discipliner, som de ikke tidligere har undervist i og nu ikke har tid til at fagudvikle samtidig med, at
de også skal varetage undervisning på andre studier”. Ændringsforslagene blev herefter godkendt.
Fakultetet orienteres herom.
HH pegede derudover på det eksterne panels opfordring til at drøfte en mulig skærpelse af IVKprofilen i forhold til kandidaternes jobsøgning og evne til at indgå i en dialog med virksomhederne.
CAM nævnte supplerende hertil vigtigheden af at gøre de studerende mere beviste om de særlige
IVK-kompetencer i forhold til andre faggrupper f.eks. indenfor organisationskultur, organisationsudvikling mv.
Ad.13 Drøftelse af Uddannelsesberetning for IVK-Masteruddannelsen
FS forelagde Uddannelsesberetningen for masteruddannelsen og fremhævede herunder 2 udfordringer:
a. Tilmeldingerne er primært til enkeltmoduler og ikke til den samlede uddannelse. De fleste studerende på uddannelsen foretrækker i første omgang kun at tilmelde sig enkeltmoduler, men det skaber en usikkerhed om uddannelsen, når det ikke på forhånd kan loves, at man ville kunne gennemføre den samlede uddannelse.
b. P.t. er IVK alene om at udbyde en masteruddannelse indenfor virksomhedskommunikation, idet
den største konkurrent til uddannelsen og den mest sammenlignelige masteruddannelse i virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet, ikke udbydes længere. Men skal der drages fordel af
denne situation, er det nødvendigt, at markedsføringen af uddannelsen prioriteres og intensiveres.
Studienævnet godkendte herefter beretningen. Der er statusmøde på fakultetet den 9. september.
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Ad. 14. Drøftelse af undervisningsevaluering F19 (Årshjul) og Hele Uddannelser S19
Evalueringerne for IVK Odense har tidligere været drøftet af studienævnet (jf. referat fra mødet den
16. maj.) For IVK Slagelse pegede HH på, at der generelt er alt for få besvarelser, typisk under
50%, kommentarfeltet bruges stort set ikke, og det kan derfor være vanskeligt at se, hvad evalueringerne reelt set kan bruges til. Både HH og FS pegede også på, at evalueringer undertiden returneres
negativt, hvis der i et fag stilles krav, som den studerende skal indfri f.eks. en præsentation i plenum
eller andre aktivitetskrav. Evalueringerne bliver derfor alt for subjektive og sammenholdt med det
ringe antal af indkomne evalueringer, forringes brugbarheden.
Udfordringen er at forbedre svarprocenten og at få de studerende til at komme med flere kommentarer. CAM pegede på, at der skal fokuseres mere på at italesætte overfor de studerende, hvorfor der
skal evalueres, hvad evalueringerne skal bruges til. Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at der
blandt medstuderende både er dem, der ikke gider at evaluere og dem, der engagerer sig og rigtig
gerne vil bruge tid på en evaluering.
Studienævnet besluttede, at der efter næste evaluering i oktober skal følges op på implementeringen
af det nye evalueringsskema. Samtidig opfordres undervisere fortsat til at øge fokus på motivation
af de studerende til at gennemføre evalueringerne.
Punkt 14 anden del: Hele Uddannelser blev udskudt til næste møde.

Ad.15 Studiemiljøundersøgelse 2019 – indledende planlægning af handlingsplaner for studiemiljøet
FS nævnte indledningsvis, at studienævnet på baggrund af den foreliggende studiemiljøundersøgelse
skal drøfte og fastsætte de fokuspunkter, der skal arbejdes videre med. Der skal inden 1. november
udarbejdes handlingsplaner for de valgte fokuspunkter.
FS oplistede flg. punkter for IVK-Odense:
- De studerende studerer for lidt mens omvendt mange oplyser, de har stress
- Ønsker om offentliggørelsen af semesterplanen på et tidligere tidspunkt
- Planlægningen af eksamen bør forbedres
- Undervisningslokalerne trænger til store forbedringer
- Der er mangel på gode studiepladser
- Toiletterne er ulækre
- Større hensyntagen til de introverte (nævner enkelte)
HH oplistede flg. punkter for Slagelse:
- Manglende udendørsarealer
- Stole, borde mv. i undervisningslokalerne skal forbedres
- Efterlysning af sociale/faglige arrangementer (skal ses i relation til pendlerproblematikken)
HH nævnte desuden, der var kritik af studiegrupperne, der ikke vurderes at fungere tilfredsstillende. Det er derfor allerede besluttet, at de fastlagte studiegrupper gælder frem til efterårsferien,
hvorefter der er mulighed for at lave nye grupper.
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Ad. 16 Evt.
Der var intet til dette punkt

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 19. september 2019 kl. 14.15-16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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