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Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved 

Erhvervskommunikation 

 

 
Tid: Onsdag den 4. februar 2015 kl. 13 

Sted: Bygn. 1483, lokale 556 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om studienævnets arbejde 

2. Valg af formand for studienævnet 

3. Valg af stedfortræder for formand 

4. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) 

5. Indstilling af studieledere til dekanen 

6. Fastlæggelse af mødeplan (husk kalender) 

7. Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb (20 ECTS) for CLM 

i fransk 

Bilag: Fagbeskrivelser for Projektorienteret forløb, IMK-profil og TT-profil 

8. Drøftelse af evalueringsresultater fra efteråret 2014 

Bilag: Evalueringsoversigt (kun til studienævnets medlemmer) 

Bilag: Referat af møde i Uddannelsespanelet for BA i IVK 

9. Eventuelt 
 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Lektor Trine Susanne Johansen 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen (næstformand) 

Studerende Isabella Møller  

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Emil Outzen 
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 Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Studerende Martina Holden Sand 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, hvorefter den afgående formand 

Kirsten Wølch Rasmussen bød velkommen til det nye studienævn. 

 

Punkt 1. Orientering om studienævnets arbejde 

Kirsten Wølch Rasmussen (KWR) orienterede om studienævnets arbejde i henhold til 

universitetsloven og redegjorde for de væsentligste opgaver, som det afgående stu-

dienævn har arbejdet med i den seneste periode. Herefter orienterede KWR om nogle 

af de udfordringer, som studienævnet står overfor i den kommende 3-årige periode, 

herunder implementering af fremdriftsreformen, dimensionering af uddannelser, 

implementering af den nye kandidatstudieordning for CLM i sprog, revision af kan-

didatuddannelserne i virksomhedskommunikation/MACC, implementering af kon-

cept for midtvejsevalueringer.  

KWR genopstiller ikke som formand for studienævnet. 

 

Punkt 2. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Helle Kryger Aggerholm blev valgt som formand for studienævnet.  

 

Punkt 3. Valg af stedfortræder for formand 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen blev valgt som stedfortræder for formanden. 

 
Punkt 4. Valg af næstformand 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen blev valgt som næstformand. 

 

Punkt 5. Indstilling af studieledere til dekanen 

Studienævnet indstillede lektor Kirsten Wølch Rasmussen som studieleder for bache-

loruddannelserne i international virksomhedskommunikation i to sprog, sprog og 

kommunikation, sprog og europæiske studier samt kandidatuddannelserne i engelsk, 

fransk, spansk og tysk. 

 

Studienævnet indstillede lektor Helle Kryger Aggerholm som studieleder for bache-

loruddannelsen i Marketing and Management Communication, Master of Arts in 

Corporate Communication, kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation og 

bacheloruddannelsen i International Communication and Multimedia, AU Herning. 

 

Punkt 6. Fastlæggelse af mødeplan  

Studienævnet besluttede, at der holdes studienævnsmøder den anden onsdag i hver 

måned kl. 13-16 første gang onsdag den 11. marts. Da tre af studienævnets medlem-
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 mer ikke var til stede, er mødeplanen foreløbig, og de tre medlemmer kontaktes hur-

tigst muligt. 
 

Punkt 7. Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb (20 

ECTS) for CLM i fransk 

Som bilag til punktet var der udsendt fag- og prøvebeskrivelser for Projektorienteret 

forløb, IMK-profil og TT-profil, fransk. 

 

Beskrivelserne, som kun gælder for årgang 2014, da de nye studieordninger træder i 

kraft den 1. september 2015, blev godkendt med enkelte bemærkninger. 

 

Punkt 8. Drøftelse af evalueringsresultater fra efteråret 2014 

Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over evalueringsresultater og referat af 

møde i uddannelsespanelet for BA i international virksomhedskommunikation, hvor 

bl.a. evalueringsresultaterne blev drøftet. 

 

Det er studienævnets mål, at det samlede læringsudbytte for alle fag skal ligge på 

mindst 3,0. I de tilfælde, hvor udbyttet er under 3,0, rettes der henvendelse til den 

respektive undervisningskoordinator, som bliver bedt om en tilbagemelding om, 

hvad man har aftalt at gøre for at rette op på eventuelle problemer. Tilbagemeldin-

gerne vil blive taget op på et kommende studienævnsmøde. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Spansk grammatik og fagsproglig tekstproduktion 

Ved ovennævnte fag, som udbydes i foråret 2015, er grundlaget for at bestå den lø-

bende evaluering i faget ikke anført. Undervisningsgruppen foreslår følgende præci-

sering: ”Der give en samlet karakter for de fire opgaver på baggrund af en helhelds-

vurdering”.  

 

Studienævnet godkendte forslaget. 

 

BA-studerende engelsk/europæiske studier 

Underviserne får en del spørgsmål vedr. uddannelsen og overbygningsmulighederne, 

og det anbefales at henvise til studievejledningen. 

 

Mødet sluttede kl. 14. 

 

Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Helle Kryger Aggerholm Kirsten Wølch Rasmussen   Hanne Falsig 

Formand    Afgående formand   Referent 


