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Referat af ordinært studienævnsmøde møde for IVK-studienævnet den 30. januar 2020 kl.
13.15 -15.30 i Odense
Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Maria Louise Lidsmoes
(MLL), Mads Nedergård Qwist (MQ), Arash Mansouri (AM), Line Broby Jensen (LBJ)
Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Gitte Bisgaard Sørensen (GBH), Emil Bisp Petersen
(EBP), Susie Schmidt Reimann (SSR), Isa Egholm Christensen (IEC), Regitze
Misser Klenke (RMK)
Med afbud: Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG), Lars Bøcher (LB), Kira Setling Rømer (KSR)

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. Godkendelse af uddannelsesberetninger for IVK-Odense (bilag)
6. Planlægning af studiestart (bilag)
7. Drøftelse af fremtiden for Den Pædagogiske Dag
8. Studieordningsændringer (bilag)
9. Opfølgning på punkter i studienævnets årshjul (bilag)
10. Opfølgning på handlingsplaner i Uddannelsesberetningen (bilag)
11. Eventuelt
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Flemming Smedegaard (FS) ønskede yderligere et punkt på dagsorden, da studienævnet har
modtaget en indstilling til talentudmærkelse. Herefter godkendte studienævnet dagsorden.
Ad 2. Meddelelser
2.1 CMS - undervisningsevaluering
FS forelagde undervisningsevalueringerne for CMS: Karriereprofilfagene og CMS:
Projektorienteret forløb E19. Studienævnet havde ingen bemærkninger hertil.
Flg. nye bekendtgørelser blev forelagt:
2.2 Ny Masterbekendtgørelse
2.3 Nye bekendtgørelser vedr. universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid
2.4 Nye bekendtgørelser om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
2.5 Stillingsopslag til koordinerende tutorer, tutorer og studiegruppefacilitatorer ved IVK
Odense
2.6 Stillingsopslag til koordinerende tutor, tutorer og faglige vejledere ved IVK Slagelse
FS oplyste, at der nu er opslået en række nye stillinger som koordinerende tutorer (planlægning af
studiestarten), tutorer (selve gennemførelsen af studiestarten) og studiegruppefacilitatorer
(understøtter og vejleder de studerende under hele 1. semester). Herigennem er der sket en
samordning på fakultetsniveau, så alle studier bruger samme stillingsbetegnelser, beskrivelser mv.
De tidl. stillinger som sociale- og faglige tutorer er herefter nedlagt. FS opfordrede alle i
studienævnet til at sprede budskabet om muligheden for at søge disse stillinger. Deadline for
ansøgninger er den 20. februar.
2.7 Studienævnsbevilling for 2020
FS meddelte, at han har anmodet fakultetet om at få bevillingen til IVK fordelt på IVK Odense og
IVK Slagelse.
2.8 Tiltag vedr. studiegruppeunderstøttelse og tiltag for at fremme akademisk skriftlighed
2020
Fakultetet kan søges om støtte til Understøttelse af studiegrupper og Akademisk skriftlighed for
E2020-F2021. Ansøgningsfrist er den 20. marts. IVK Odense har fremsendt sin ansøgning til
fakultetet. IVK Slagelse fremsender ligeledes en ansøgning.
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2.9 Tiltag vedr. udvidelse af aktiviteter med feedback
Fakultetet viderefører tiltaget til forbedring af mulighederne for at give faglig feedback for fag
udbudt i efteråret 2020. Ansøgningsfristen er 20. marts.
2.10 Undervisningsprisen 2020
Fakultetet opfordrer studienævnet til at indsende forslag til kandidater til årets undervisningspris.
Der er to undervisningspriser dels Det Humanistisk Fakultets egen undervisningspris, dels SDU’s
undervisningspris. Deadline for indstilling af kandidater til fakultetet er 15. maj.
2.11 Pulje til studerendes arbejde med FN’s verdensmål
FS oplyste, at SDU’s bestyrelse har besluttet at understøtte studenterbårne aktiviteter rettet mod
FN’s 17 verdensmål. Til dette formål er afsat en pulje (De Studerendes Verdensmålspulje) på 1.
mill. kr. Puljen kan søges af bla. studenterforeninger, og FS opfordrede IVKomiteen til at gøre sig
overvejelser i forhold til at udarbejde en ansøgning.
2.12 Reduktion af timetal og ændring af eksamensformer på kandidatuddannelsen
FS meddelte, at der har været afholdt flere møder i efteråret og sidst den 9. januar med fakultetet og
instituttet vedr. en reduktion i timetal og ændring af eksamensformer på kandidatuddannelsen. Det
ligger nu klart, at der ikke på disse områder vil ske ændringer i år. Fokusområder pt. er
studieintensitet og svarprocenter i alle typer af evalueringer, hvilket bl.a. skal ses i relation til den
kommende institutionsakkreditering. Instituttet vil herefter forestå en proces, hvor fagansvarlige vil
blive indkaldt mhp drøftelser af fagudvikling.
Ad. 3 Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: Ingen meddelelser.
Student Forum i Slagelse: Mads Nedergård Qwist (MQ) meddelte, der har været afholdt møde
med den kunstner, der skal lave de nye vægmalerier omhandlende verdensmålene.
Ad. 4 Merit og dispensationsansøgninger
Se fortroligt referat.
I tilknytning til nogle af ansøgningerne vedr. dispensation fra undervisningsdeltagelse udspandt der
sig en kort drøftelse af de hidtidige erfaringer med registrering af tilstedeværelse. Der blev bla.
peget på, at registreringsarbejdet er administrativt tungt, og der efterlyses også mere smidige
administrative procedurer til hjælp for studiesekretæren og censorer. Det blev desuden fastslået, at
registreringen gælder undervisningsgange (ikke lektioner). Endelig at det er op til den enkelte
underviser at beslutte, hvordan registreringen skal foregå.
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Ad. 5 Godkendelse af uddannelsesberetninger for 2020
FS fremlagde uddannelsesberetningerne for IVK Odense. Især blev uddannelsesberetningernes Del
E: Fremadrettet Handlingsplan punkt 1 fremhævet. Her foreslås en afbureaukratisering af
politikker, strategier, årshjul, evalueringer m.v., så hvert emne (frafald, studiemiljø m.v.) f.eks. kun
indgår i en handlingsplan med en gang årlig opfølgning. Herved vil det så det igen bliver muligt at
udforme overskuelige handlingsplaner, hvor det er muligt at koncentrere indsatsen for en periode
omkring nogle få forbedrings- og udviklingspunkter. Studienævnet gav sin fulde opbakning hertil.
Herefter godkendte studienævnet de forelagte uddannelsesberetninger uden bemærkninger. På
mødet i marts vil IVK Slagelse forelægge sine uddannelsesberetninger til godkendelse.
Ad. 6 Planlægning af studiestart 2020
FS meddelte, at studiestatsaktiviteterne for IVK Odense vil blive afholdt den 1. og 2. september
med efterfølgende studiestart den 3. september. Endvidere at How to Uni nu vil blive obligatorisk
for alle bacheloruddannelser tillige med en fremmødeaktivitet. Samme krav om obligatorisk
deltagelse i en How to Uni - kandidat vil gælde for alle KA-uddannelserne. Samtidig vil der for
IVK-kandidaterne være et krav om deltagelse i de to aktivitetsdage.
Der skal ansættes koordinerede tutorer, tutorer og studiegruppefacilatorer, og disse skal deltage i
allerede fastlagte uddannelsesdage.
Heidi Hansen (HH) meddelte, at der i Slagelse vil blive afholdt studiestart sammen med
samfundsvidenskab som sædvanligt. I Slagelse starter studieintroduktionen den 31. august og
forløber indtil den 2. september.
Ad. 7 Drøftelse af fremtiden for Den Pædagogiske Dag
FS indledte med at orientere om den årlige Pædagogiske Dag, tidl. afholdt alene for undervisere og
centreret omring et tema. Senere blev studerende også inviteret til dette arrangement, og de sidste
par år har der næsten kun været studerende tilstede. Sidste år blev mødet blevet afholdt i Slagelse,
men det blev stadig et møde primært for studerende. Spørgsmålet er om den pædagogiske dag skal
fortsætte, hvornår, og hvad skal set-up være?
Maria Louise Lidsmoes (MLL) mente, at tidspunktet for afholdelse af mødet i maj var velplaceret
og fandt, at de møder hun har deltaget i har været meget givtige. Hun mente dog også, at der
savnedes andre deltagere end studerende. FS nævnte, det er hans vurdering, at IVK-undervisere
gerne vil deltage i en pædagogisk dag, men at underviserne mangler tid. Arash Mansouri (AM)
nævnte, at der evt. kunne udpeges en underviser, der kunne videreformidle sine gode erfaringer til
kollegaerne indenfor et givent område. Cindie Aaen Maagaard (CAM) fandt dialogen med de
studerende positiv. Det er givende med sparring, der kan tages med tilbage til undervisningen.
CAM fandt desuden, at deltagelse i mødet er afhængig af, hvor relevante emnerne opleves.
Studieintensitet og obligatoriske undervisningsdeltagelse er relevante emner til drøftelse af
synspunkter og holdninger. CMJ mente, at de pædagogiske dage skal fastholdes, men selvom
emnerne er aktuelle, kan det ikke forventes, at det pludselig vil give en ekstraordinær tilslutning.
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Der er fortsat meget, der trækker undervisere væk fra studiesamarbejdet. Som forsker prioriteres
forskning fremfor undervisning – krav til publikationer er, hvad vi konfronteres med – så selve
incitamentsstrukturen er en barriere. HH gav udtryk for samme holdning vedr. mangel på tid. Ingen
mente, at deltagelse i en pædagogisk dag skal være obligatorisk.
FS konkluderede på baggrund af de fremkomne udtalelser, at den pædagogiske dag skal fastholdes,
og at temaet for næste møde skal omhandle studieintensitet og tilstedeværelse i undervisningen. Der
er efterflg. udsendt invitation til den 20. maj kl. 9-13, og dagen vil blive afholdt i Odense.
Ad. 8. Studieordningsændringer
FS oplyste, at der vil blive indført neutrale sprogformer gældende for eksamensbestemmelserne om
standard pensum og nedsat pensum ved at tale om eksamensform a og b.
Studienævnet godkendte herefter flg. studieordningsændringer:
-

Forslag til ændring af sideomfang v. eksamen i fagene: Kultur og Kommunikation,
Markedskommunikation, Organisationsteori, Tekstanalyse og tekstproduktion,
Kommunikationsplanlægning og Medieteori II -Digital kommunikation

-

Forslag vedr. ændring i eksamensbestemmelserne i faget: Engelsk
Organisationskommunikation – The Discourse of Organization and business

-

Forslag vedr. ændring i eksamensbestemmelserne i faget: Engelsk skr. sprogfærdighed 3

-

Forslag vedr. ændring i eksamensbestemmelserne i faget: Interpersonel Kommunikation

-

Forslag vedr. ændring i eksamensbestemmelserne i fagene: Metode og Undersøgelsesdesign
1, Medier og samfund og Medieteori III – tværmedialitet og konvergens.

-

Forslag vedr. overgangsbestemmelser for fagene: Virksomhedskommunikation i teori og
praksis, Engelsk mdt. sprogfærdighed 1 og 2, Engelsk ksr. Sprogfærdighed 3, Engelsk
Organisationskommunikation, Interpersonel Kommunikation, Samfund og historie 1 og 2
(tysk), Tekstproduktion (tysk)

-

Forslag til ændring af pensum- og eksamensbestemmelser i faget:
Virksomhedskommunikation i teori og praksis

-

Forslag til ændring i Masterstudieordningens tekstdele vedr. undervisnings- og prøveformer

-

Forslag til ændringer i forløbsmodeller for PBA Engelsk og Digital
Markedskommunikation, IVK Engelsk og International Marketing samt IVK Engelsk og
Kommunikation

Ad. 9. Opfølgning på punkter i studienævnets årshjul
Studienævnet godkendte flg.:
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Ad. Rekruttering: Studielederen udarbejder en liste over relevante aktører for uddannelsen mhp
behandling i studienævnet
Ad. Studiestart: Studienævnet har tidligere drøftet Studiestarten (jf. punkt 6)
Ad. aftagerpanel: Der foreligger en plan for samarbejdet med aftagerpanelet m. to årlige møder.
Referater fra møderne offentliggøres på hjemmesiden og drøftes i studienævnet.
Ad. Studieadministrationen: Studienævnet har henvendt sig til fakultetet mhp at sikre, at der
offentliggøres en forventet svartid for sagsbehandlingen i studienævnet.
Ad. Årshjul: Er revideret og offentliggjort januar 2020
Ad. Konstituering: Studienævnet konstituerede sig december 2019.
Ad. 10. Opfølgning på handlingsplaner i Uddannelsesberetningen
Studienævnet godkendte flg.:
Ad. Markedsføring: Redegørelse herfor findes i den godkendte Uddannelsesberetning 2020 (jf.
punkt 5)
Ad. Iværksættelse af samarbejde med nationalt sprogcenter og gymnasier m.fl. mhp at
forbedre fødekæden til tysk. Denne opgave er pt. ikke påbegyndt.
Ad. 11 Indstilling til talentudmærkelse
CMJ begrundede sin indstilling til talentudmærkelsen.
Studienævnet tilsluttede sig indstillingen.
Ad. 12 Evt.
Der var intet til dette punkt
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 20. februar 2020 kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard

Marian Pedersen

Studienævnsformand

Referent
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