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Referat af ordinært studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 12. december 2019 kl.
13.30 -15.30 i Odense
Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Monica
Hessellund Eriksen (MHE), Maria Louise Lidsmoes (MLL)
Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Hanne Geertsen (HG), Gitte Bisgaard Sørensen
(GBH), Emil Bisp Petersen (EBP), Susie Schmidt Reimann (SSR), Mads Nedergård Qwist (MQ),
Isa Egholm Christensen (IEC), Regitze Misser Klenke (RMK), Arash Mansouri (AM), Carl-Johan
Frederik Gasmann (CFG), Thomas Bøttcher (TB)
Med afbud: Theresa Sophie Bode (TSB), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Line Broby Jensen
(LBJ),
Uden afbud: Michael Libak Hansen (MLH)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser (bilag)
3. Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
4. Merit- og dispensationsansøgninger (i SAGA)
5. Uddannelsesregnskab 2018 (bilag)
6. Evaluering af undervisning E2019
7. Godkendelse af handlingsplan for Masteruddannelsen (bilag)
8. Studieordningsændringer (bilag)
9. Opfølgning på punkter i studienævnets årshjul (bilag)
10. Opfølgning på handlingsplaner i Uddannelsesberetningen (bilag)
11. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden.
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Ad 2. Meddelelser
2.1 Referat fra Uddannelsesrådsmøde den 13. november 2019
Flemming Smedegaard (FS) informerede om det foreliggende referat fra mødet i IVK’s Uddannelsesråd den 13. november. På sidste studienævnsmøde orienterede FS og Heidi Hansen (HH) om forløbet af mødet. Der er fastlagt nyt møde den 18. maj 2020.
Referatet blev herefter godkendt.
2.2 Talentudmærkelser til studerende
FS meddelte, at der er indkaldt navne på studerende fra humanistiske uddannelser, der har udvist
særligt talent i efteråret 2019 og derfor kan indstilles til en talentudmærkelse på eksamensbeviset.
Der kan indstilles studerende til:
•
•
•

Udmærkelse for ekstraordinær faglig karakter
Udmærkelse for ekstraordinære eller særlige innovative evner
Udmærkelse for at have gennemført talentprogrammer på minimum 30 ECTS på bachelorniveau og/eller 20 ECTS på kandidatniveau

Der er deadline for indsendelse af indstillinger til fakultetet den 10. januar 2020. Akademisk Råd
tager stilling til de indsendte indstillinger ultimo januar 2020.
Supplerende hertil nævnte FS, at IVK har fastlagt egne udmærkelser (ekstra-curriculære aktiviteter)
som f.eks. kan gives til vinderne af case-competition på IVK-dagen.

Ad. 3 Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Maria Louise Lidsmoes (MLL) meddelte, at IVKomiteen har afholdt sidste
bestyrelsesmøde i år. Derudover har der været afholdt et socialt arrangement med juleafslutning for
de studerende.
Student Forum i Slagelse: Ingen meddelelser herfra

Ad. 4 Merit og dispensationsansøgninger
Se fortroligt referat.
HH ønskede en principiel drøftelse af, om der kunne være situationer, hvor studienævnet vil kunne
godkende flere end 3 fraværsgange i forhold til tilstedeværelseskravet på 80%
f.eks. ved kronisk sygdom, akut hospitalsindlæggelse.
På sit møde i oktober drøftede studienævnet omfanget af tilladt fravær, og indtil der forligger en afklaring fra fakultet vedr. fælles retningslinjer for fraværsregistrering, fandt studienævnet at praksis
skulle være 3 fraværsgange.
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Studienævnet besluttede efter en længere drøftelse, at det i ekstraordinære situationer kunne godkende en 4. fraværsgang. Yderligere fravær bør ikke tillades, idet studienævnet vurderer, at det vil
skade uddannelsens kvalitet.
Ad. 5. Uddannelsesregnskab 2018
FS orienterede om uddannelsesregnskabet for 2018 og gav udtryk for generelt flotte resultater for
IVK Odense og Slagelse.
Det humanistiske fakultet har samlet set et overskud på godt 6,7 millioner kr. IVK Odense og IVK
Slagelse (begge takstgruppe 1) er den 3. største bidragyder til overskuddet med knap 3 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 452 STÅ (svarende til antal studerende, der har bestået 1 årsværk (60 ECTS))
og IVK Slagelse har i alt 300 STÅ. IVK repræsenterer således det studium med flest STÅ i det samlede regnskab for 2018.
Mindre positivt er fastlærerdækningen for IVK Odense. I gennemsnit for alle studier er dækningen
på 78% men for IVK-Odense kun på 65% og IVK-Slagelse på 66%. En forbedring heraf henimod
gennemsnittet vil imidlertid betyde, at IVK’s indtjening vil blive mindre.
Masteruddannelsen har igen i år givet et pænt overskud på 105.000 og med en fin fastlærerdækningsprocent på 81%
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 er dårligt med stort underskud på godt 220.000, mens IVK-Slagelse har
et overskud på 77.000. For IVK Odenses vedkommende har nedlæggelse og dimensionering af uddannelser (arabisk, spansk) medført, at langt færre tager på udlandsophold samtidig med, at der
også er problemer med selvarrangeret ophold.
Et af uddannelsesincitamenterne vedrører deltidsuddannelser, og hér får IVK en stor gevinst via sin
masteruddannelse på knap 130.000.
I forhold til STÅ omkostninger 2018 viser regnskabet, at det i gennemsnit har kostet omkring
42.000 for IVK Odense og 41.000 for IVK Slagelse at producere 1 STÅ. Hermed er IVK en af de
billigste uddannelser på fakultetet.
6. Evaluering af undervisning E2019
FS oplyste indledningsvis, at evalueringerne i efteråret er blevet gennemført nogenlunde tilfredsstillende. Desuden at der omsider er opnået acceptable svarprocenter. Sidstnævnte kan især konstateres
hos 1.semestersstuderende, der er omfattet af tilstedeværelseskravet.
Således foreligger nu den dokumentation, som forventes i relation til akkreditering.
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Generelt kan det konstateres, at der er nogle undervisere, der glemmer at kommentere evalueringen,
således den ikke kan afsluttes. Et teknisk/administrativt problem ligger i, at ikke alle fag har fået tilknyttet en underviser.
FS nævnte videre, at de studerendes syn på undervisningsformen ikke altid er entydig. Der er studerende for og imod pensumnær undervisning, studenteroplæg, forskellig holdning til studiets sværhedsgrad m.v. Endvidere er der kritiske bemærkninger til undervisere i visse fag bl.a. vedr. sproglige kompetencer.
Heidi Hansen bekræftede, at lignende forhold også gælder for evalueringerne i Slagelse.
Cindie Aaen Maagaard (CAM) nævnte, at en kollega har kommenteret den obligatoriske undervisningsdeltagelse. Hun har oplyst, at det forekommer de studerende mærkeligt, at de skal registreres,
og hun oplever sig som underviser presset på tid pga. registreringsopgaven. Lars Bøcher (LB)
mente omvendt, at undervisningsdeltagelsen generelt opleves positiv, og bl.a. er med til at skabe en
bedre integration i studiemiljøet.
Studienævnet fandt ikke, at evalueringerne giver anledning til nye tiltag og godkendte herefter evalueringerne.

7. Godkendelse af handlingsplan for Masteruddannelsen
FS meddelte, at der på baggrund af statusmødet med fakultetet i november for IVK-masteruddannelsen nu er fremsendt udkast til handlingsplan. Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer
til det fremsendte udkast, og handlingsplanen blev herefter godkendt.
8. Studieordningsændringer
FS meddelte, at han har orienteret de fagsansvarlige om, at studienævnet vil udvide undervisningsdeltagelsen for studerende, der er startet i år til også at gælde for 3. og 4. semester. Derfor anmodes
om forslag til studieordningsændringer med indførelse af tilstedeværelse på 3. og 4 semester. Forslagene skal være afleveret senest den 20. januar mhp behandling i studienævnet den 30. januar.
FS oplyste endvidere, at der i masterstudieordningen fejlagtigt er omtalt fire 1-dags seminarforløb i
forb. med masterprojektet. Disse seminarforløb har aldrig været afholdt, og det foreslås, at de slettes
af studieordningen. Studienævnet godkendte forslaget.
Fakultetet har fremsendt skrivelse vedr. fastsættelse af adgangskrav på bachelor tilvalg/sidefag i
studieordningen. Ønsker studienævnet at ændre adgangskravene, skal fakultetet havde orientering
herom senest den 13. december. Studienævnet godkendte en fastholdelse af de gældende adgangskrav for tilvalget Organisatorisk Kommunikation.
Fakultetet har desuden fremsendt forslag til ændringer af udfasningen af faget Language and Culture UK. Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer.
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Negot-studienævn har pba. af censor- og eksaminatorrapporterne indstillet, at eksamen i Tyske Tekster i Brug (samdriftsfag) ændres fra 48 timer til 24. timer. Den fagansvarlige fra tysk har tilsluttet
sig forslaget. IVK-studienævnet drøftede og godkendte forslaget.
Fra IVK-tutorernes side er der forslag om at retænke den måde, tutortimerne og studiegrupperne kører på. Pt. må det konstateres, at de studerende ikke møder op til tutortimerne, hvor deltagelse er frivillig. Der er imidlertid et stort behov for, at de studerende bliver bedre til at samarbejde både i studiegrupper men også i andre studiemæssige sammenhænge og på sigt – på en arbejdsplads, hvor
netop arbejdsgivere giver udtryk for, at de studerendes samarbejdskompetencer ikke er gode nok.
Tutorernes forslag indebærer, at tutortimerne skal gøres obligatoriske, og at de studerende skal deltage mere aktivt i timerne f.eks. med oplæg.
Blandt studienævnets medlemmer bakkede nogle op om forslaget, og lagde især vægt på prioriteringen af samarbejdsvinklen, mens andre var skeptiske i forhold til at forsætte med at gøre mere og
mere obligatorisk.
Det blev besluttet at fortsætte drøftelserne, når studienævnet ved næste møde vil blive forelagt et
egentlig forslag.
9. Opfølgning på punkter i studienævnets årshjul
Studienævnet besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt, idet det vil indgå i det snarlige arbejde med uddannelsesberetningerne.
10. Opfølgning på handlingsplaner i Uddannelsesberetningen
Studienævnet besluttede at udskyde behandlingen af dette punkt, idet det vil indgå i det snarlige arbejde med uddannelsesberetningerne.

Ad. 11. Evt.
Der var intet til dette punkt
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.15 – 15.30 i Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand
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Marian Pedersen
Referent

