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Velkommen
til IVK-dagen 2018
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Studieleder IVK

IVK-dagen har været årets højtidsdag på IVK, lige siden vi kom til at hedde IVK i 2005. Tids-
punktet for afholdelse af  dagen har i årenes løb skiftet flere gange, men fra sidste år har IVK-da-
gen været fastlagt til anden fredag i marts, og IVK-dagen den 9. marts 2018 bliver således den 
13. IVK-dag.

Som alle de foregående år vil årets IVK-dag byde på et overflødighedshorn af  aktiviteter. Nogle 
aktiviteter har været traditioner siden den første IVK-dag, nemlig karriereforedrag, hovedfore-
drag og årets største IVK-fest. Andre aktiviteter er kommet til gennem årene, bl.a. IVK´s egen 
case competition, som i år gennemføres for 3. gang. Årets helt nye indslag er, at vi her i 2018 for 
første gang overrækker IVK-partnerprisen til den virksomhed, som blandt indstillingerne af  virk-
somheder har været særlig god at samarbejde med eller være i praktik hos.

IVK-dagen begynder kl. 12, hvorfor al normal undervisning er aflyst efter kl. 12 denne dag, og 
IVK-dagen forløber så over hele eftermiddagen og aftenen, indtil festen slutter en gang hen på 
natten. Jeg anbefaler selvfølgelig, at du deltager fra start til slut, for det gør jeg selv. Men du er også 
velkommen til at plukke mellem de mange forskellige aktiviteter.

Vælge bliver du under alle omstændigheder nødt til mellem kl. 12 og 15, hvor vi byder på i alt 4 
forskellige karriereforedrag, et arrangement om studiejobs og CV, et helt nyt spændende arran-
gement om time management som studerende, samt informationsmøder om to af  de aktiviteter, 
som IVK er særlig kendt for, nemlig mønsterbryderprojektet og elitemodulet.   

Jeg håber at se jer alle sammen til IVK-dagens fællesdel mellem kl. 15.15 og 17.30 i O100, hvor 
vi først skal høre vores egen Heidi Hansen, som tidligere har fået universitetets undervisningspris, 
og som stort set alle IVK´ere kender fra hendes populære bøger Branding og Hvordan kommuni-
kation skaber din organisation, holde et spændende foredrag, inden vi for første gang overrækker 
årets IVK-partnerpris til en virksomhed. Som afslutning på den faglige del af  IVK-dagen skal 
vi overvære  finalen på årets vanvittigt spændende case competitition, hvor vi skal have afgjort, 
hvem der har det bedste bud på, hvordan streetfood-stedet Storms Pakhus på Odense Havn bed-
re kan blive i stand til at lokke flere gæster til pakhusets mange fristende tilbud. 

På IVK går det faglige og det sociale hånd i hånd, så dagen skal som altid afsluttes med et brag 
af  en fest. Det bliver igen i år med DJ, og årets festfolk fortæller, at festen bliver endnu større og 
vildere end sidste år, og det siger slet ikke så lidt.

Med det største og mest toptunede planlægningsudvalg nogensinde, hvori indgår studerende fra 
samtlige årgange, kan IVK-dagen 2018 slet ikke undgå at blive det IVK-dage skal være: Årets 
højdepunkt på IVK. Det må du endelig ikke gå glip af, så derfor velkommen til IVK-dagen 2018.

Find den officielle IVK-dags-begivenhed på Facebook:  https://www.facebook.com/events/1770955562928790/



PROGRAMOVERSIGT

15.15 -16.15

16.15 -16.30

HOVEDFOREDRAG

IVK PARTNERPRISEN 2018

Branding og bugtaleri
Heidi Hansen (Velkomst ved studieleder Flemming Smedegaard)

Vinderen offentliggøres og prisen overrækes til den vindende virksomhed
Flemming Smedegaard

CASE COMPETITION08.15 -12.00

12.15 -13.00

18.00 - 02.00 SPISNING & FEST

Sara Ekknud

O100

O100

Konkurrencens deltagere fremlægger deres løsningsforslag for dommerko-
mitéen, der udvælger tre finalister

LYSNINGEN, STUEN

DEN GAMLE FREDAGSBAR 

Dagen afsluttes med fællesspisning, små konkurrencer og fest

Karriereforedag: 
IVK’er blev kulturchef

16.45 - 17.45 FINALE I CASE COMPETITION

De tre  finalegrupper præsenterer deres løsninger - vinderen kåres

O100

U163

12.15 -13.00

Sarah Hoffmann, Nicholas Bech 
Jakobsen & Katrine Lind

Oplæg: 
Det gode studiejob 101

U153

12.15 -13.00

Anne-Christine Lorentzen & 
Louise Friis Frederiksen

Workshop/oplæg: 
Interessebaseret forskning i Internatio-
nal Virksomhedskommunikation

U92

13.15 -14.00

Maria Madsen

Karriereforedag: 
Fra nyuddannet IVK’er til 
Community Coordinator

U163

13.15 -14.00

Johanne S. Philipsen &
Sune Vork Steffensen

Workshop/oplæg:
Stress og time management - del 1

U153

13.15 -14.00

Julie Anine Noesgaard & 
Mia Ovcina

Workshop/oplæg: 
Akademisk kode-knækkeri 
og mønsterbrud

U92

14.15 -15.00

Ronny Vossen Rasmussen

Karriereforedag: 
Krigskommunikation

U163

14.15 -15.00
Workshop/oplæg:
Stress og time management - del 2

U153

14.15 -15.00

Rebecca Bjerring Knudsen

Karriereforedag: 
En hverdag som projektleder på 
Fyns flinkeste kommunikationsbureau

U92

Johanne S. Philipsen &
Sune Vork Steffensen



CASE COMPETITION NR: 3

MARTS 2018 STORMS PAKHUS

Udvid dit IVK-netværk og brand Storms Pakhus som koncept! 

Endnu en gang har du mulighed for at deltage i IVK-dagens Case 
competition. Dette års case omhandler Storms Pakhus - hele Odenses 
nye street food marked. 

Hos Storms Pakhus kommunikeres der på flere planer, både eksternt 
og internt. Det er et nyt og stort hus med events, gastronomiske ople-
velser, kreative værksteder og forskellige barer. Storms Pakhus er som 
koncept en paraply med en masse underafdelinger, hvis interesser 
skal varetages. Men hvordan kan man fremhæve de enkelte boder og 
værksteders fortælling og stadig få Storms Pakhus til at fremstå som et 
samlet hus? Hvordan opnår Storms Pakhus tættere kontakt til byliv og 
turisme, når pakhuset er placeret langt fra Odenses bymidte? Hvordan 
brander man egentlig et koncept som Storms Pakhus? Det får du nu 
muligheden for at give dit svar på!

Er du frisk på at tage udfordringen op?
Så meld dig til denne case competition ved at sende en mail til Sasja 
Krogh på sakro@sdu.dk senest d. 20. februar med din tilmelding. Du 
kan stille op som del af  en selvvalgt gruppe på op til seks deltagere, eller 
du kan stille op individuelt, hvorefter vi tildeler dig en gruppe. 

FREDAG D. 23. FEBRUAR afholdes KICK OFF for alle  konkur-
rencens deltagere KL. 14-16 i LOKALE U93.  Konkurrencen afgøres 
på IVK-DAGEN D. 9. MARTS, hvor  deltagerne præsenterer deres 
løsninger for dommerkomiteen KL. 8-12 i LYSNINGEN STUEN. 

Konkurrencens vinder udråbes ved den endelige finale KL. 16.45.

1., 2. og 3. pladsen præmieres af  vores sponsorer fra 
KOMMUNIKATION & SPROG, STORMS PAKHUS 

og IVKOMITEEN. 



CASE COMPETITION NR: 3

MARTS 2017 STORMS PAKHUS

Præsentationer for dommerkomitéen, fredag 9. marts kl. 08.00–12.00 
i Lysningen, Stuen 

Hver af  de 10 grupper har 10 minutter til at overbevise dommerkomi-
téen om, at netop deres løsning er den bedste og mest nyskabende. Årets 
dommerkomité er stærkt sammensat og består af  kommunikations- og 
eventkoordinator for Storms Pakhus, Helene Marie Ottosen, formand 
for Kommunikation & Sprog, Per Lindegaard Hjorth, IVK-alumne og 
kulturchef  hos Odeon, Sara Ekknud samt årets hovedforedragsholder, 
forfatter og underviser Heidi Hansen. De tre bedste grupper går videre 
til finalen 16.45.

Den store finale, fredag d. 10. marts kl. 16.45– 17.45 i lokale O100

De tre finalegrupper præsenterer deres løsninger for det store IVK-dags-
publikum i O100. Den endelige vinder findes ved publikumsafstem-
ning, så det er med at sørge for, at alle dine IVKammerater er til stede 
i auditoriet til at kunne stemme på din gruppe. Når 1., 2. og 3. pladsen 
er kåret bliver der overrakt attraktive præmier af  årets dommere. 

2017

Kick off for ALLE konkurrencens deltagere, fredag d. 23 februar kl. 
14.15-16.00 i U93

En repræsentant fra Storms Pakhus vil præsentere casen. De tilmeldte, 
som ikke allerede har en gruppe, vil blive tildelt en. Grupperne vil blive 
sammensat på tværs af  årgange, så det er også en sjælden mulighed for 
at lære studerende fra andre årgange at kende samt arbejde sammen 
med nogle helt andre, end du plejer. Det forventes, at alle tilmeldte 
dukker op, uanset om de allerede har en gruppe eller ej, da Kick Off er 
den indledende del af  konkurrencen. 



KARRIEREFOREDRAG LOKALE U163

12.15-13.00 - IVK’er blev kulturchef

I 2012 startede Sara Ekknud på kandidaten i IVK. Hendes mål var at 
komme hurtigst muligt gennem studiet, hvilket hun proklarerede Flem-
ming en sommerdag. Hun havde nemlig allerede sikret sig et fuldtids-
job, som hun skulle passe samtidig med studiet. Sara blev klogere, og 
studiet var ikke bare lige at komme igennem. 

To år efter sin start blev specialet forsvaret. To år med fuldtidsarbejde 
og en kandidatuddannelse på samme tid var overstået, og et projekt-
lederjob ventede  i Region Syddanmark. I foråret 2015 ringede Saras 
telefon igen med et tilbud, som hun måtte slå til på; at blive projektleder 
på opførslen  af  ODEON, Odenses nye musik-, teater- og konference-
hus. Projektlederstillingen førte til en stilling som kulturchef, som hun 
i dag stadig besidder. Hun er i dag ansvarlig for kommunikation, mar-
kedsføring og alle kulturelle arrangementer i det store, nye kulturhus i 
Odense.

V/ Sara Ekknud, Kulturchef  ODEON & Odense Koncerthus

12.15 -14.00Kl. 

13.15-14.00 - Fra nyuddannet IVK’er til Community Coordinator

Er det kampagneplanlægning og storytelling, som dit faglige hjerte ban-
ker for? Som Community Coordinator i en hurtigvoksende og interna-
tional robotvirksomhed er hverdagen fyldt med historier, der skal koor-
dineres og formidles til en bredere målgruppe. Men livet som IVK’er i 
ingeniørverdenen byder dog også på udfordringer, for hvordan kan tal 
og robotteknologi gå hånd i hånd med kommunikation? 

Jeg vil give dig et indblik i min hverdag, hvor jeg både transformerer 
fagsprog til spændende tekster samt arbejder strategisk med employer 
branding, PR og sociale medier med henblik på optimering og konver-
tering af  besøgende til vores hjemmeside. Derudover vil jeg give dig 
nogle gode råd med på vejen i forhold til studiejobs, samt hvilke værk-
tøjer og begreber, der er en fordel at kende til som nyuddannet IVK’er.

V/ Maria Madsen, Community Coordinator hos Blue Ocean Robotics



KARRIEREFOREDRAG LOKALE U163/ U92

14.15 -15.00Kl. 

14.15-15.00 - Krigskommunikation (lokale U163)

”Nu pakker du fandeme det kamera væk, nu er du soldat!”. Kompagni-
chefens budskab i Afghanistan er ikke til at tage fejl af. Mens kuglerne 
flyver om ørene på os, udskiftes kameraet og skriveblokken hurtigt med 
et automatvåben. 

Tilbage i Danmark blot fem måneder forinden kommer specialet i hus, 
og med en Cand. Mag IVK starter kommunikationskarrieren for alvor 
i Forsvaret. Men hvordan kan en IVK-baggrund skabe karrieremulig-
heder i Forsvaret? Hvordan kommunikerer man til 20.000 ansatte, de-
res pårørende og nyhedsmedierne, når der også skal tages højde for de 
politiske dagsordener og skjulte agendaer? 

Dette får du svar på, når jeg giver et indblik i min otteårige karriere i 
Forsvaret - fra presseofficer i Afghanistan og Irak til specialkonsulent i 
Forsvarsministeriet.

V/ Ronny Rasmussen, PR-konsulent i Forsvarets Rekruttering / tidl. Presseofficer 
i Afghanistan

14.15-15.00 - En hverdag som projektleder på Fyens flinkeste 
kommunikationsbureau (lokale U92)

Designguides, digitale løsninger, kampagner, tryksager og produktlan-
ceringer er blot nogle af  de opgaver, jeg er projektleder på. Som IVK’er 
er min stærkeste kompetence, at jeg har strategiske og faglige kvalifikati-
oner inden for de projekter, jeg leder - og jeg bruger af  dem hele tiden.    

Modsat mange andre arbejdsroller på et kommunikationsbureau er jeg 
som projektleder med fra det første kundebrief  og helt frem til den en-
delige evaluering. Det er et job, som kræver et skarpt overblik, 8 arme 
og en evne til lynhurtigt at forstå og sætte sig ind i forskellige forret-
ningsområder. 

V/ Rebecca Bjerring Knudsen, projektleder hos Kindly 



OPLÆG LOKALE U153

12.15 -13.00Kl. 

12.30-12.45 - Fra tech til papir

Jeg har to studiejobs. Det ene er for en robotvirksomhed, hvor vi hylder 
alt det nyeste inden for marketing og teknologi. Det andet er i forsik-
ringsbranchen, hvor vi med spæde skridt er på vej mod en digitalisering. 
Jeg vil derfor fortælle* en historie om to organisationer med to meget 
komplekse problemstillinger.

*Tips og tricks til studie, job og karriere kan forekomme.

V/ Nicholas Bech Jakobsen, kandidatstuderende

12.15-12.30 - Fra lærerigt studiejob til drømmefuldtidsjobbet

Den ene gode ting fører ofte den næste med sig, men hvordan får man 
startet den gode spiral? Skal man være dygtig? Tja… Skal man være 
engageret? Ja! Skal man være heldig? Helt sikkert! Men spørger man 
Sarah Hoffmann, er det allervigtigste at være opsøgende og turde søge 
jobbet. 

Sarah blev IVK-kandidat i sommeren 2017 og har gennem studietiden 
prioriteret at arbejde en del ved siden af. Fra en stilling som studenter-
medhjælper på universitetet, der på papiret var mere studierelevant end 
i virkeligheden, fik hun i slutningen af  sin bachelor en stilling som stu-
dentermedhjælper i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.  
Denne stilling lærte hende så meget, at hun allerede kunne se frem til 
at starte sit drømmejobbet som kommunikationskonsulent i DBU lige 
efter aflevering af  specialet. 

Kom og hør Sarah fortælle, hvad du kan gøre for at lande lige netop 
det job, du gerne vil, og hvordan du kan bruge dine kompetencer fra 
studiet aktivt.

V/ Sarah Hoffmann, kommunikationskonsulent i DBU

DET GODE STUDIEJOB 101



OPLÆG LOKALE U153

12.15 -13.00Kl. 

12.45-13.00 - Kend dit værd og land det fede studiejob

Kan jeg få et studiejob, selvom jeg ikke har erfaring? Hvor vigtigt er 
det, at jeg opfylder kravene i jobbeskrivelsen, og hvordan bruger jeg mit 
netværk i jobjagten? Mange tror, at man skal opfylde jobbeskrivelsen 
100 %, hvis man skal have en chance for at lande på et godt job. Det 
kunne ikke være mere forkert! Hør, hvordan jeg med nysgerrighed og 
gåpåmod fik et job, der lå langt uden for mine kompetencer – og som 
jeg ellers aldrig ville have søgt.

V/ Katrine Lind, BA-studerende på 6. semester

DET GODE STUDIEJOB 101



WORKSHOP/OPLÆG LOKALE U153

13.15-15.00 - Stress og time management

13.15 -15.00Kl. 

Mange studerende oplever perioder op til eksamen, hvor læseplaner 
og opgavedeadlines kollapser. Det kan give et højt stressniveau, dårlige 
eksamensresultater og ikke mindst en følelse af  at mislykkes med ens 
læsning og projekter. 

I disse to moduler inviteres I til at deltage i en kombination af  oplæg, 
refleksion og workshop omkring stress og tidsstyring, hvor vi i en aktiv 
deltagerform arbejder med spørgsmål som: Hvad kræver det at styre 
sin tid effektivt som studerende? Hvornår løser man mest effektivt for-
skellige opgaver? Hvordan laver man en god læseplan? Vi præsenterer 
jer for både forskning på området og konkrete redskaber til at skabe en 
optimal tidsstyring med udgangspunkt i lige netop jeres behov. 

Synes du allerede, du er god til at planlægge din tid og din læsning? 
Kom og se, om du kan blive endnu bedre!

Denne workshop består af  to selvstændige moduler, hvorfor det er muligt at komme til begge 
to, eller blot den ene af  dem. 

V/ Johanne S. Philipsen, Post Doc, PhD Centre for Human Interactivity
Department of  Language and Communication  & Sune Vork Steffensen, professor ved Insti-
tut for sprog og kommunikation på Syddansk Universitet

TIME MANAGEMENT 



WORKSHOP/OPLÆG LOKALE U92

12.15 -14.00Kl. 

12.15-13.00 - Interessebaseret forskning i International Virksomheds-
kommunikation

Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvordan faglige og private interesser 
kan blive omdrejningspunktet for et forskningsprojekt? Og overvejer du 
et elitemodul på din kandidatuddannelse i IVK? 

Så kig forbi vores workshop, hvor vi med afsæt i begrebet ”lifewide” 
learning - og dermed en interesse i dine faglige og private interesser - vil 
undersøge, hvad dit forskningsprojekt kunne handle om. Du vil også 
få mulighed for at møde studerende, som har afsluttet elitemodulet og 
spørge ind til deres erfaringer

Workshoppen faciliteteres af  Louise Friis Frederiksen og Anne-Christine Rosfeldt Lorentzen

13.15-14.00 - Akademisk kodeknækkeri og mønsterbrud

I løbet af  denne time tager vi udgangspunkt i oplæg leveret af  to forskellige 
deltagere i Projekt Mønsterbryder. Begge oplægsholdere har mødt udfordrin-
ger igennem deres studium. Den ene klarede sig kun lige igennem sine eksa-
miner på BA’en og havde tendens til at blanke sine opgaver. Men senere brød 
hun med de gamle vaner og fik en glimrende kandidat, hvor hun gennemførte 
elite-modulet og fik en smuk karakter for sit speciale. Den anden har ikke 
været fagligt udfordret på sin BA, hvor hun nu er på 4. semester, men har til 
gengæld været udfordret i sociale sammenhænge. Et problem, hun gradvis har 
overvundet ved at tage større del i det sociale liv på IVK, hvor hun bl.a. har 
været medarrangør på dette års IVK-dag og den tilhørende fest. 

Mia Ocvina og Julie Anine Noesgaard leverer hvert sit oplæg, hvorefter der 
lægges op til diskussion. Der er efterhånden ingen tvivl om, at vi IVK’ere gode 
til at bryde mønstre. Men hvordan? Hvad er nøglen til den akademiske ko-
delås, og hvordan bruger man den? Det sætter vi fokus på i fællesskab, når vi 
diskuterer mønsterbrud, akademika, uni-livet og alt det, der hører med. Kom 
og hør nærmere og få gode tips til dit studium, uanset om du selv er mønster-
bryder, eller om du blot har nogle uni-vaner, som du gerne vil bryde med.

Projekt Mønsterbryder blev etableret i 2013 som et netværk for de IVK-studerende, hvis 
forældre ikke har en lang uddannelse og derfor ikke har samme forudsætninger som akademi-
ker-forældre for at klæde børnene på til at studere på universitetet. 

V/ Julie Anine Noesgaard, BA-studerende på 4. semester & Mia Ocvina, IVK-alumne



HOVEDFOREDRAG LOKALE O100

HEIDI HANSEN

Branding og bugtaleri

15.15 -16.15Kl. 

Branding udspringer af  en marketingsdisciplin, som traditionelt har 
været forankret i transmissionsparadigmet og idéen om et brand som 
en enhed, der kan udvikles og styres af  et brand management team. Et 
alternativ er at forstå et brand som et brand space, der udgøres af  tale, 
tekst og materialitet. Et brand space’s grænser er flydende og til kon-
stant forhandling mellem mange forskellige aktører. Mening kan ikke 
kontrolleres, men ved at fungere som en practical author kan brand 
manageren forsøge at udvikle og styrke udvalgte diskurser og narrativer 
og på den måde forsøge at tillægge den ønskede mening til brandet.

Ovenstående er en lille appetitvækker på det, som Heidi Hansen vil 
komme nærmere ind på under IVK-dagens hovedforedrag ”Branding 
og bugtaleri”. Du har muligvis allerede stiftet bekendtskab med Heidis 
bøger ”Branding” og ”Hvordan kommunikation skaber din organisati-
on”, eller måske har du haft hende som underviser på IVK, hvor hun 
underviser i branding og storytelling. Hun vandt i 2012 universitets un-
dervisningspris. Heidis fokus er på fortællingers skabende kraft, på per-
sonlig og organisatirisk identitet og selviscenesættelse. 

Vi er stolte over at lade Heidi indtage scenen i lokale O100 - et af  uni-
versitets bedste auditorier, og du kan godt glæde dig til et lærerigt og 
relevant foredrag, der er skræddersyet til dig som IVK’er. Foredraget 
indledes med en lille velkomst af  studieleder Flemming Smedegaard. 

Find den officielle IVK-dags-begivenhed på Facebook:  https://www.facebook.com/events/1770955562928790/



AFTENFEST 

Uno, dos, tres - fiesta i Den Gamle Fredagsbar!

18.00 - 02.00Kl. 

Hvad har Selma Hayek, tequila, sombreros, Guillermo Del Toro, lucha 
libre, Chichen Itza, Speedy Gonzales, burritos, piñatas, Ugly Betty, En-
chiladas, Día de los Muertos, Frida Kahlo og Pixars nye animations-
film ‘Coco’ tilfælles? Mexico! Og det er netop Mexico, der er temaet 
for dette års IVK-dagsfiesta, så glæd jer til den 13. IVK-dagsfest, hvor 
vi forvandler Den Gamle Fredagsbar til et sammensurium af  Mexicos 
mange kulturelle finurligheder. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for, 
at der ikke kommer uventede gæster op og forsøger at bygge en mur!

Vi dækker naturligvis langbordene op med alskens mexicanske speciali-
teter, så du kan godt begynde at glæde dig til et mucho delicioso buffet-
bord! Maden serveres kl. 18, og dørene åbnes for ikke-spisende gæster 
kl. 21, hvor DJ’en spiller op til dans, så du har mulighed for at flashe 
dine vilde mexi-moves. Det er ingen nødvendighed at komme iført pon-
cho og sombrero, du er velkommen uanset hvilket dress, du vælger. 

Prisen for spisning og fest er 135 kr. pr. person. Ønsker du at komme 
efter spisning, koster det 25 kr. pr. person i entré.

 Begge typer af  billetter købes på 
https://ivk-dagsfesten2018.nemtilmeld.dk/1/

Tilmeldingsfristen er 5. marts 2017.

Vi glæder os til at se jer til den store højtidelighed! 

VIDSTE DU, at både VARM KAKAO og CÆSARSALAT er me-
xicanske opfindelser? Eller at det resulterer i en BØDE, hvis du spiller 

den MEXICANSKE NATIONALSANG forkert i Mexico?
 

Var du klar over, at HIPSTERE i Mexico bliver kaldt for ”CHO-
LOMBIANS”? Eller at mexicanske børn får deres 

JULEGAVER D. 6. JANUAR?

Glæd dig til at lære meget mere om Mexico til dette års største IVK-fest!

SPISNING & FEST



IVK-DAGEN

2018

Netværk, viden, fælleskab 


