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1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden yderligere tilføjelser.

2.

Meddelelser
1. Håndtering af smitte E2021 og online undervisning
Universitet følger Regeringens melding om, at covid-19 ikke længere skal karakteriseres som en
samfundskritiks sygdom, hvorfor alle restriktioner bortfalder. Vi skal dog alle sammen huske på de
gode råd, som vi har lært for at undgå smittespredning. Undervisere opfordres derfor til at vise
Fakultetets udarbejdede præsentation i en af de første undervisningsgange. I efteråret afholdes
undervisningen hovedsageligt fysisk, men der arbejdes på en strategi for onlineundervisning som
forventeligt vil kunne implementeres i F2022.
2. Studieintensitet
Studienævnet har fortsat fokus på forventningsafstemning ved studiestart og undervisningsstart,
i forhold til at tydeliggøre hvor mange timer de studerende forventes at bruge på studierne (herunder
oversættelse af ECTS-begrebet til arbejdstimer mhp. forståelse af begrebet i relation til det enkelte
fag), samt fokus på studievaner. Herudover arbejdes der videre med at implementere
undervisningsdeltagelse for bl.a. at styrke studieintensiteten.

3.

Nyt fra IVKomitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomitéen: Er gået i gang med at afholde møder ovenpå sommerferien. Konkret er der planlagt to
arrangementer i semestret: Ét socialt og ét fagligt, IVKarrieredag, med fokus på kompetencer til når man
kommer ud på arbejdsmarkedet.
Student Forum i Slagelse: Der er nogle meget engagerede studerende pt., men det kan dog være svært at
få sat gang i ting i Slagelse, da det ikke er organiseret på samme måde som i Odense. Der eksisterer dog
allerede en forening, så spørgsmålet er, om det nødvendigt med én mere for at få tiltagene til at fungere.
Problemet er desuden, at de studerende kun er i Slagelse i 3 år; der går gerne et stykke tid før de
studerende er aktive i bl.a. foreningerne. Derfor kan det også give mening at flytte kandidatuddannelsen
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med engelskspecialisering til Slagelse. Herudover er der kommet en ny fælles fredagsbar sammen med
Professionshøjskolen Absalon.
4.

Merit- og dispensationsansøgninger (i SAGA)
Se fortroligt referat.

5.

SMU'en - godkendelse af handlingsplaner
Odense: Godkendt uden yderligere tilføjelser.
Slagelse: Intet nyt og overraskende i SMU’en. Der peges stadig på problemer med udendørsfaciliteterne,
og forskel på gruppearbejde (nogen synes det er ensomt uden – andre synes det er træls). Absalon er taget
i brug, og der mangler kun lidt finpudsning. I den forbindelse kommer der lidt grønne områder, men det
er dog op til kommunen, hvor meget. De studerende fortæller at borde og stole ikke passer særligt godt
sammen, og det stod også i den tidligere SMU, så studieleder vil tage fat i pedellen igen. Æstetisk mener
de studerende at hvide vægge er kedelige, så før corona blev der sat gang i vægmalerier, men alt er sat i
bero pt. De studerende savner arrangementer – vi savner studerende der deltager i arrangementerne.
Studienævnet drøftede derfor at forbedre kommunikationen omkring arrangementerne. Der er endvidere
blevet genoplivet en Instagram profil, som har fået 100 nye følgere under studiestart. Handlingsplanerne
for Slagelse sendes i skriftlig høring.

6.

Igangsættelse af udviklingsarbejde ang. employabilitetsindsatser
Studienævnet skal igangsætte en udviklingsproces og vurdere uddannelsernes samlede billede af
employabilitetsindsatser. Herunder om der er behov for nye indsatser eller justering/nedlæggelse af
eksisterende indsatser. Processen vil blive dokumenteret og indsatserne evalueret i forbindelse med
forårets uddannelsesberetninger og statusmøder. Processen kan faciliteres af studienævnet, i et
underudvalg eller af studielederen. Studienævnet vurderede, at IVK er rigtig godt med på dette område,
og det derfor allerede er meget integreret i uddannelserne. Ydermere er IVK’s ledighedstal under 20% (i
K4-7 2018-tal), og helt generelt tager det længere tid for humanister at komme i job end for andre fagfelter.
Slagelse har Slagelsemodellen, som også blev nævnt som et meget positivt eksempel på
Uddannelsesrådsmødet. Aftagerne pegede på, at Odense bør gøre noget tilsvarende således, at der er en
form for virksomhedskontakt hvert semester. Det var studienævnets opfattelse, at Uddannelsesrejsen ikke
viser tiltagene lige så godt, som Slagelsemodellen gør. Nogle ting forsvinder lidt i de grafiske overblik, som
er lavet, fordi de rummer mere end den store pallette.

7.

Talentudmærkelser for forår 2021
Studienævnet skal indkalde og behandle indstillinger fra underviserne vedr. ekstra-curriculære
talentaktiviteter. Studienævnet besluttede, at fristen for at indsende indstillinger er mandag den 4.
oktober 2021.

8.

Evaluering af studieintroduktion 2021
Slagelse: Studiestarten, som afholdes sammen med SAMF, er forløbet rigtigt godt. HUM havde haft bedre
styr på det praktiske, så SAMF vil bruge denne tilgang næste år. I år afholdtes studiestarten i tre hold (ét
hold pr. linje/uddannelse) og så var der ansat en koordinerede tutor, som sammen med de faglige
vejledere stod for introduktionen – hvilket kørte knivskarpt. Hertil blev der sørget for at der var nogle
meget fastlagte punkter på programmet, og dem kunne de studerende så arbejdede videre på. Endvidere
blev der igen afholdt 24-timers case i studiegrupper, som var en stor succes! Der var også mange der deltog
i koncerten fredag aften. Studiestartsprøven: Næsten alle har bestået i første omgang. På PBA’en er der en
8-9 stykker som skal til reeksamen.
Odense: Også et vellykket forløb der gik helt som planlagt. På bacheloren var der tre dages intro, hvilket
var rigtigt godt. Første og tredje dag blev afholdt på universitetet, og anden dag var ude af huset, hvor
der blev lavet virksomhedscase. De studerende er glade for de sociale tilbud der igen er her, så der har
været stor deltagelse til dem. Den kommende weekend er der hyttetur, hvor det er den procentmæssige
højeste deltagelse nogensinde. Endvidere er der kun en enkelt som ikke har deltaget i introdagene. På
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kandidaten har studiestartprøven sorteret lidt flere fra som heller ikke deltog i reeksamen. Her var der en
to dages intro, hvor der også var virksomhedscase med Fynbus på universitet. Dette var en succes!
Afslutningsvis blev der afholdt studiestart for tilvalg på en enkelt dag.
9.

Opfølgning på brug studiegenstartsmidler
Odense: De studerende har fået et tilbud om at komme til Egeskov med teambuidling, frokost, samt oplæg
omkring marketing og kommunikation på Egeskov. Det bliver en halv til en hel dag som skal gå med
dette, og man kan selv bestemme, hvad teambuldingen skal indeholde.
Slagelse: SAMF laver teambulding, men vi er ikke gået den vej endnu. Der er blevet snakket om oplæg
f.eks. fra én som har startet sin egen virksomhed, og evt. SDU RIO. Tidligere har der været afholdt
karrieredag med boder, hvor man har kunne gå rundt og snakke med virksomhederne.
Studienævnssekretæren mindede om, at bevillingen fra Direktionen som udgangspunkt skal bruges inden
efterårsferien. Der skal ligeledes senest 1. oktober meldes ind til Fakultetet, hvad pengene skal bruges til.

10. Opfølgning på Uddannelsesrådsmøde
Det var det første fysiske møde i halvandet år med et godt fremmøde på 15 deltagere. Temaet var
Fremtidens IVK-uddannelser, hvor vi introducerede kravene for studieordningsreformen 2023. Det var et
givtigt møde med mange gode input til, hvordan studieordningen kan udformes. Aftagerne lagde især
vægt på:
• Tekstproduktion – høj prioritering af at de studerende kan producere tekster.
• De visuelle elementer – må gerne fylde endnu mere end kun VAD.
• Digital kommunikation skal have en central placering. Det blev bemærket, at Slagelse er stærkere
på denne profil end Odense. Faget må gerne komme ind i STO i Odense også.
• Projektledelse, organisations- forretningsforståelse er kompetencer, der skal lægges vægt på. At
man kan analysere og forstå hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation.
• At inddrage flere cases/virksomhedssamarbejder tidligere i uddannelsen – inspiration fra
Slagelsemodellen.
• At revidere sprogfagenes sammensætning (mindre opdeling mellem grammatik-, sprog- og
indholdsfags – inspiration fra Koldingmodellen), og modernisere indholdet i dem. Specifikt i
forhold til tysk: Blive bedre til at ramme den type opgaver, som den studerende kommer ud og
arbejder med. Vi er lidt for ambitiøse med, hvad vi tror de studerende egentlig kommer til at
arbejde med. Fokus på mere hverdagsagtig kommunikation; altså at man skal kunne skrive en
mail på tysk og kunne føre en forståelig telefonsamtale.
• Mere metode og undersøgelsesdesign der hvor vi ikke har det.
• At bibeholde forsvar på BA-projekter og kandidatspecialer.
Læs det fulde referat her.
11. Eventuelt
Intet.
Mødet sluttede kl. 14.45
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

//

Isa Egholm Christensen
Studienævnssekretær
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