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Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet den 18. marts 2021 kl. 12.00-14.00 afholdt
via zoom
Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard
(CAM), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG), Mads Nedergård Qwist (MQ), Regitze Misser Klenke (RMK), Mette Brøndel Brøgger (MBB)
Med afbud: Simon Hedeboe Mikkelsen (SHM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ)
Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Hanne Geertsen (HG), Gitte Bisgaard Sørensen
(GBH), Susie Schmidt Reimann (SSR), Isa Egholm Christensen (IEC), Emil Bisp Petersen (EBP)
DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering vedr. referat
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra IVKomitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Opfølgning på eksamen V20/21 og på forårets undervisning
7. Opfølgning på planlægning af studiestart (bilag)
8. Evaluering af IVK-dagen
9. Opfølgning på Uddannelsesrådsmødet
10. Evaluering af Åbent Hus
11. Opfølgning (årshjul)
12. Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad. 2. Orientering vedr. referat
Det godkendte referat er lagt ud i First Agenda.
Ad 3. Meddelelser
3.1 Akkrediteringsrådet har tildelt SDU en positiv institutionsakkreditering
Flemming Smedegaard (FS) orienterede om, at SDU nu er blevet genakkrediteret gældende for de
næste 6 år.
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3.2 Studiemiljøundersøgelse 2021 og plan for den videre proces
FS meddelte, at studiemiljøundersøgelsen 2021 nu er i gang og forløber indtil den 21. marts. FS opfordrede til at sprede budskabet om den igangværende undersøgelse mhp. at øge svarprocenten.
3.3 Employabilitetstiltag på IVK-uddannelserne
FS oplyste, at studielederne senest den 24. marts skal indsende en opgørelse til fakultetet over aktiviteter, der styrker employabiliteten på uddannelserne.
3.4 Orientering om eksamensklager 2019-2020
FS meddelte, at der er fremsendt en opgørelse over eksamensklager i det akademiske år 2019/20
(vintereksamen 19/20 og sommereksamen 20). Der foreligger 4 eksamensklager for IVK Slagelse
og 6 for IVK Odense. Omfanget af klager er på niveau med tidligere år.
3.5 Status på søgningen pr. 15. marts kvote 2
FS oplyste, at der pt. er 115 ansøgninger til bacheloruddannelsen med engelsk, 18 til tysk og 26 til 2
fremmedsprog. IVK-uddannelsen m. engelsk i Slagelse har 67 ansøger og PBA-uddannelsen 57. På
kandidatuddannelsen er der 232 ansøgninger til 70 pladser, heraf 154 m. 1. prioritet. Antallet af ansøgninger til bacheloruddannelserne og kandidatuddannelsen er på niveau med tidligere år.
Ad. 4 Nyt fra IVKomiteen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomiteen i Odense: år. Regitze Misser Klenke (RMK) oplyste, at der afholdes møder i IVKomiteen, der er valgt ny bestyrelse, og 2-3 sociale arrangementer er under planlægning. Generelt er
der god opbakning til de arrangerede aktiviteter.
Student Forum i Slagelse: Mads Nedergård Qwist (MQ) meddelte, at der arbejdes på at få den fælles fredagsbar med Absalon op at køre, men det er svært at få studerende til at indgå i arbejdet med
projektet. Heidi Hansen (HH) nævnte supplerende, at det generelt er vanskeligt at få de studerende
involveret, og dette ses også i forhold til studiemiljøunderundersøgelsen, fredagsbar-projektet og
forskellige online aktiviteter.
HH orienterede om problemerne vedr. jobopslag for tutorer, hvor jobopslaget for Slagelse skulle
findes under Odense. Potentielle ansøgere har derfor ikke fundet opslaget. Der er således kun indkommet 2 ansøgninger. Derudover har HH via sin mail modtaget ansøgninger. FS nævnte, at der
med fakultetet kan aftales et genopslag. Derudover kan tutorerne ansættes uden en formel ansøgning gennem de gængse kanaler, således at ansøgninger via mails også kan komme i betragtning.
Ad. 5 Merit og dispensationsansøgninger
Se fortroligt referat.
Ad. 6 Opfølgning på eksamen V20/21 og på forårets undervisning
FS meddelte, at undervisningen ved IVK Odense kører planmæssigt, og han har ikke kendskab til
problemer. Positive erfaringer er, at fremmødet til onlineundervisningen er stort og større end ved
undervisningen med fysisk fremmøde. Endvidere er alle også efterhånden blevet gode til at håndtere
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teknologien. Lars Bøcher (LB) fortalte fra egen undervisning, at fremmødet er stort, flere forskellige digitale metoder er taget i anvendelse; dog er det fortsat svært at få aktivitetsniveauet op på
trods af initiativer med break out rooms, quiz, samarbejde via skærmen mv. Generelt vurderes, at
undervisningen forløber endda rigtig godt, og de studerende har givet samme tilbagemeldinger.
RMK tilkendegav, at situationen for de studerende ikke er optimal, men at det trods alt fungerer tilfredsstillende de givne forhold taget i betragtning. Vurderingen af selve undervisningen er positiv;
men især gruppeøvelser i break out rooms er svære at gennemføre tilfredsstillende. Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG) og Mette Brøndel Brøgger (MBB) delte disse synspunkter. LB nævnte, at
han i forbindelse med sin vejledning af BA-projekter oplever, at onlinevejledning fungerer rigtig
godt, og på en måde har givet vejledningen et løft. LB vil fremadrettet bruge denne vejledningsform. FS nævnte supplerende, at onlinevejledningen giver mulighed for kortere og flere vejledninger og dermed giver en større flexibilitet.
FS orienterede om eksamen S2021. Fakultetet har anmodet om indmeldinger senest 1. april om specielle ønsker til eksamen, herunder ændrede eksamensformer, genbrug af tidl. dispensationer m.v.
Slagelse ønsker at genbruge dispensationen fra sidste år i faget Strategisk ledelseskommunikation.
Endvidere at reeksamensformen i faget Innovation, projektledelse og teamsamarbejde (IPT) skal
ændres fra en skr. stedprøve til en fri hjemmeopgave på 12-15 sider. Studienævnet tilsluttede sig
disse forslag. Studienævnet besluttede samtidig, at reeksamensformen i faget IPT også skal gælde
for IVK-Odense.
Ad. 7 Opfølgning på planlægning af studiestart
FS oplyste, at der ved IVK Odense har været mange ansøgere, og der er nu er ansat 3 koordinerende
tutorer og studiegruppefacilitatorer for BA og en koordinerende tutor for kandidat. Derudover skal
ansættes 8-10 tutorer til BA, hvor der pt. er 15 ansøgere at vælge imellem. Mht. selve studiestarten
planlægges der efter at arrangere en normal BA-studiestart med 2 - 3 introdage på universitetet, en
hyttetur, en introfest m.v. Fakultetet har besluttet, at studiestarten skal ligge fra onsdag den 1.september til fredag den 3. september med undervisningsstart mandag den 6. september. IVK Odense
overvejer at gøre brug af alle 3 introdage ved denne studiestart for derigennem at give mere plads til
bla. sociale arrangementer. Studiestartsundersøgelsen har vist, at de studerende efterlyser mere
plads til netop flere sociale arrangementer. På campus Slagelse afvikles studiestarten fra den 1. til 3.
september.
Ad. 8 Evaluering af IVK-dagen
FS oplyste, at IVK-dagen den 12. marts var blevet afholdt online. Der gennemføres en evaluering af
dagen i planlægningsgruppen den 22. marts. FS kunne allerede nu meddele på baggrund af egne erfaringer og tilbagemeldinger fra deltagere, at arrangementet havde været vellykket. Deltagelsen
havde været god og vurderes af samme omfang som tidligere. Til fællesdelen af arrangementet
skønnes en deltagelse på ca. 175. Ligeledes var deltagelsen til især 2 af de 3 spor velbesøgt. Til
IVquizzen om aftenen, der skulle erstatte IVK-festen, deltog omkring 100 studerende. I case-competition deltog omtrent samme antal studerende som tidligere, og det faglige niveau var noget af det
bedste, der hidtil har været vist. Den gruppe, der præsterede bedst i case-competition og vandt en 1.
pris, er efterfølgende indstillet til en talentudmærkelse. Studienævnet godkendte indstillingen til udmærkelserne. Studenterrepræsentanterne i studienævnet CFG og MBB, der også havde haft opgaver
i løbet af IVK-dagen, tilkendegav sammenstemmende, at deres indtryk af forløbet af dagen var meget positivt med god deltagelse, og hvor mange af de studerende havde deltaget i dagen sammen
med deres studiegruppe.
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Ad. 9 Opfølgning på Uddannelsesrådsmødet
Studienævnet besluttede at udskyde dette punkt til næste studienævnsmøde, når referatet foreligger.
Ad. 10 Evaluering af Åbent Hus
FS oplyste, at Åbent Hus-arrangementerne i år blev afviklet online – den 10. februar for kandidatuddannelserne og tilvalg og den 26. februar for BA-uddannelserne. Deltagelsen i Odense synes at
have været på niveau med deltagelsen fra tidligere arrangementer med fysisk deltagelse. Deltagelsen til specielt informationsmøderne var stor. MQ nævnte, at oplæggene havde været gode, men at
det havde været vanskeligt at navigere rundt og finde ud af, hvordan man skulle deltage i de forskellige arrangementer. Hvis deltagelsen næste år også skal være online, bør der arbejdes på at skabe en
større gennemsigtighed. MBB var enige heri. LB mente også, at selvom oplæggene havde været interessante, havde det været meget problematisk at finde rundt i SDU’s hjemmeside. Hanne Gertsen
(HG) pegede på, at deltagelsen i Slagelse havde været langt mindre, end hvis der havde været fysisk
deltagelse. Studienævnet henviste til at bruge erfaringerne fra IVK-dagen, hvor navigationen i forhold til at deltage i de forskellige arrangementer havde fungeret uden problemer.
Ad. 11 Opfølgning på årshjul
1. Adgangskrav til KA-uddannelsen: Studienævnet drøftede behov for evt. justering af ad-

gangskrav til KA-uddannelsen. Studienævnet vurderede ikke, at der pt. er behov for at justere de nugældende krav.
2. Studenterbestand (Masteruddannelsen)
Studienævnet har tidl. drøftet, hvorledes flere studerende kan tiltrækkes til uddannelsen.
Derfor har studienævnet omlagt uddannelsen og en ny studieordning træder i kraft pr. 1. september 2021. Mht. markedsføringen af den nye uddannelse besluttede studienævnet, at Isa
Egholm Christensen (IEC), retter henvendelse til fakultetet mhp opfølgning af markedsføringsopgaven.
3. Evaluering af Masteruddannelsen.
Studienævnet besluttede, at der i forbindelse med implementeringen af den nye Masteruddannelse skal udarbejdes et nyt evalueringsskema.
Ad. 13
Der var intet til dette punkt

Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 22.april 2021 kl. 12.00 – 14.00 via zoom

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand
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Marian Pedersen
Referent

