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Referat af ordinært studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 20. februar 2020 kl.
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Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Line Broby Jensen
(LBJ), Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG)
Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Isa Egholm Christensen (IEC), Gitte Bisgaard
Sørensen (GBH), Hanne Geertsen (HG), Regitze Misser Klenke (RMK), Kira Setling Rømer (KSR)
Med afbud: Arash Mansouri (AM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Mads Nedergård
Qwist (MQ),

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. Evaluering af Åbent Hus for kandidatuddannelsen og tilvalg
6. Studieordningsændringer (bilag)
7. Opfølgning på punkter i årshjulet, februar (bilag)
8.
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Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden
Ad 2. Meddelelser
2.1 Ansøgning om midler til Akademisk skriftlighed og Understøttelse af studiegrupper
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der fra IVK Odense er fremsendt ansøgning til fakultetet
vedr. støtte til Akademisk skriftlighed og til Studiegrupper med mentorstøtte.
2.2 Program for IVK-dagen den 13. marts
FS introducerede programmet for IVK-dagen den 13. marts. Samarbejdsvirksomhed til case
competition bliver Grøn Koncert. Hovedforedraget drejer sig om Influencer Marketing. Derudover
byder IVK-dagen på en række foredrag om karriere, studiejob, studieliv mv., kåring af vinder af
case competition, overrækning af IVK-partnerprisen. Dagen afsluttes med en stor IVK-fest.
2.3 Pædagogisk formiddag på IVK 2020
FS meddelte, at den årlige pædagogiske formiddag på IVK vil blive afholdt den 20. maj kl. 9-13 i
Odense. Temaet på mødet bliver undervisningsdeltagelse og studieintensitet.
Ad. 3 Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Maria Louise Lidsmoes (MLL) oplyste, at der den 14. februar var blev
afholdt fastelavn med rigtig mange deltagere. Den 27. februar forsætter rækken af ”kom godt i gang
med dit BA-projekt”, hvor fokus vil være på informations- og litteratursøgning. Tirsdag den 3.
marts afholdes bestyrelsesmøde i IVKomiteen.
Student Forum i Slagelse: Ingen meddelelser
Ad. 4 Merit og dispensationsansøgninger
Se fortroligt referat.
Ad. 5 Evaluering af Åbent Hus for kandidatuddannelsen og tilvalg
MML orienterede om Åbent Hus-dagen den 5. februar for kandidatuddannelsen og tilvalg. Standen
havde været rigtig godt besøgt med ca. 150 spørgelystne gæster. Interessen for tilvalget er generelt
øget sammenlignet med tidligere år. FS pegede på, at flere studerende på tilvalget vil kunne
medføre, at der kan oprettes selvstændige hold.
Den 22. februar afholdes Åbent Hus i Slagelse for alle uddannelser og for BA-uddannelser i
Odense.
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Ad. 6 Studieordningsændringer
Studienævnet godkendte flg. forslag til ændringer for IVK-Odense:
-

Ændring af eksamensbestemmelser for Kommunikations- og Videnskabsteori

-

Ændring af fagbeskrivelse og eksamensform for Organisationsteori

-

Ændring af eksamensbestemmelserne for Sprog og Samfund 1 og 2 Engelsk

-

Obligatorisk Studiestartsprøve for KA

-

Definition af typeenhed for billeder

-

Ændring af eksamensbestemmelser for Interkulturel kommunikation (tysk-samdrift)

-

Ændring af eksamensbestemmelser for Tekster i Brug (tysk – samdrift)

-

Ændring af eksamensbestemmelser for Tekstproduktion (tysk – samdrift)

-

Ændring af eksamensbestemmelser Samfund og historie (tysk – samdrift)

-

Ændring af eksamensbestemmelser for skr. kommunikation 2 (tysk – samdrift)

Studienævnet godkendte flg. forslag til ændringer for Slagelse:
-

Ændring af 1.årsprøvefagene for IVK-kommunikation/IVK Marketing og PBA

-

Ændring af eksamensform i kommunikations- og videnskabsteori

Studienævnet har godkendt flg. forslag fra IVK-Odense v. høring den 25. – 28. februar:
-

-

Ændring vedr. undervisningsdeltagelse i Engelsk mundtlig sprogfærdighed 2; dog at der
skal lægges 10 min. (i stedet for 6-7 min.) yderligere i eksamen, hvis ikke deltagelsen er
bestået.
Overgangsbestemmelser

I forhold til forslag vedr. ændrede eksamensbestemmelser pga. indarbejdelse af 80%
tilstedeværelse samt justerede/nye fagbeskrivelser fra Slagelse afventes afklaring med fakultetet.
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Ad. 7 Opfølgning på punkter i årshjulet, februar
Evaluering fra uddannelsens interessenter: Punktet er beskrevet i Uddannelsesberetningen, der
blev godkendt af studienævnet på sidste møde den 30. januar 2020. IVK-uddannelserne har
endvidere i 2019 været drøftet m. Eksternt Panel.
Adgangskrav – KA: Punktet er beskrevet i Uddannelsesberetningen, der blev godkendt af
studienævnet på sidste møde den 30. januar 2020. Det er fremhævet, at kvaliteten af optaget
umiddelbart er blevet forringet pga. dimensioneringen, da der må afvises velkvalificerede
studerende uden retskrav og optages flere svagere studerende med retskrav. Studienævnet har
besluttet at fastholde de nuværende adgangskrav.
Studieordning: Studienævnet har behandlet og godkendt de indsendte forslag med ikrafttræden ved
studiestart 2020.
Ad. 8 Evt.
Der var intet til dette punkt
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 19. marts 2020 kl. 13.15 – 15.30 i Odense

Flemming Smedegaard

Marian Pedersen

Studienævnsformand

Referent
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