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AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Medlemmerne af Fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 10 i Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 Tid: Mandag den 6. maj 2013 kl. 13.30 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 9 

3. Meddelelser 

4. Høring vedr. overordnet struktur på BA i international virksomhedskommu-

nikation fra årgang 2014 

Bilag: Høringsbrev og høringssvar fra undervisningsgrupperne engelsk, 

fransk, spansk, tysk, europæiske studier og kommunikation 

5. Klage over krav til meritering af udlandsophold 

Bilag 5a: Klage fra en studerende samt diverse korrespondance 

Bilag 5b: Udkast til svar til den studerende 

6. Opfølgning på studiemiljø 2012 samt drøftelse af anvendelse af studiemiljø-

midler 2013 

Bilag: Afrapporteringer vedr. studiemiljømidler 2012 

Bilag: Rapport om forbedring af studiemiljø og etablering af studiegrupper 

Bilag: Ansøgning om mentorprojekt 

7. Drøftelse af forslag om sanktioner ved overskridelse af max. længde for ek-

samensopgaver (punktet er udsat fra møde nr. 8) 

Bilag: Forslag fra undervisningskoordinator Sandro Nielsen 

8. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efteråret 2012 og op-

følgningen herpå 

Bilag: Evalueringsresultater (kun til studienævnets medlemmer) 

9. Eventuelt 
 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Sophie Esmann Andersen 
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Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Professor Anne Ellerup Nielsen 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen (næstformand) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen  

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen (indtil kl. 16) 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade  

ICM-studerende Kasper Klit Andersen  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Thomas Lykke Pedersen, Vejledning og Studieinformation 

Majbritt Nielsen, Vejledning og Studieinformation 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 9 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Deltagelse i U-Days og Kandidat åbent hus 

Til U-Days var der i alt ca. 185 besøgende. Kandidat åbent hus havde i alt ca. 262 be-

søgende. Til CLM virksomhedskommunikation var der ca. 100 studerende og til 

MACC ca. 60 studerende. Inden for sproguddannelserne var der ca. 60 studerende til 

IMK-profilen, ca. 25 studerende til TT-profilen og ca. 17 studerende til EUS-profilen. 
 

Resultat af skriftlig høring vedr. nye fag i ARTS/BSS-samarbejdet 

Fag- og prøvebeskrivelser for fag i efteråret 2013, der indgår i samarbejdet mellem 

ARTS/BSS, har været sendt til skriftlig høring blandt studienævnets medlemmer. Der 

er ikke indkommet kommentarer. 

 

ARTS/BSS- valgfagssamarbejde 

Oversigt over valgfagssamarbejdet for efteråret 2013 blev omdelt. 

På kandidatniveau har ARTS forhåndsgodkendt de to udbudte valgfag på CLM sprog 

samt en række profilfag. Undervisningsgrupperne på CLM sprog har forhåndsgod-

kendt to fag på engelsk og ét fag på hhv. fransk, spansk og tysk.  
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Summer University-fag udbudt af EKOM 

I år har EKOM kun udbudt to fag, kandidatfaget Social Networking Marketing Stra-

tegies og bachelorfaget Intercultural Communication in Business. Derudover har 

studerende på EKOM mulighed for at følge flere forhåndsgodkendte fag fra andre in-

stitutter på BSS. Der er 82 tilmeldinger til kandidatfaget, men der optages kun 55 

studerende, og studerende på EKOM har første prioritet. På bachelorfaget er der 16 

tilmeldinger, og der gennemføres en 2. tilmeldingsrunde til faget fra den 1.-15. maj. 

Begge fag oprettes. 

 

Krav til praktiksteder 

I den eksisterende praktikbrochure henvendt til virksomheder står der om krav til 

praktiksteder, at ”praktikanten skal have kvalificerede arbejdsopgaver, modspil og 

vejledning samt instruktion om, hvordan tingene bliver gjort her på stedet”. Der er 

imidlertid behov for klarere krav. Dels er der erfaringer med praktiksteder, hvor stu-

derende ikke får et tilstrækkeligt udbytte, dels efterspørger de studerende retningslin-

jer i forbindelse med valg af praktiksted. Det gælder særligt på CLM virksomheds-

kommunikation og MACC, hvor praktikken nu vægter 20 ECTS. Emnet har været 

drøftet i Hovedområdestudienævnet, men umiddelbart er der ikke interesse for at 

udarbejde fælles retningslinjer på tværs af BSS. Der vil i stedet blive nedsat en ar-

bejdsgruppe på EKOM med Sophie Esmann Andersen som tovholder, som skal udar-

bejde forslag til retningslinjer.  

 

Møde vedr. rekruttering til studienævnet 

Da det ved sidste valg viste sig at være vanskeligt at rekruttere studerende til studie-

nævnet, er det tidligere blevet besluttet at forsøge at øge interessen for studienævns-

arbejdet blandt de studerende.  Der er valg til studienævnet i november, og forman-

den vil tage initiativ til at nedsætte en gruppe vedr. rekruttering med deltagelse af 

studienævnsmedlemmer (evt. nye medlemmer af Communication Council) og kom-

munikationsmedarbejdere. Der vil blive afholdt møde i september. 

 

Overflytning af BAMMC-studerende fra Fuglesangs Allé til Nobelparken 

Alle BAMMC-studerende overflyttes pr. 1. september 2013 til Nobelparken, således at 

alle uddannelser udbudt af EKOM samles ét sted. De studerende orienteres via med-

delelse på Campusnet og informationsmøder med rundvisning i Nobelparken. 

 

Ny specialeblanket på CLM virksomhedskommunikation og MACC 

Kommunikationsgruppen har taget initiativ til at udarbejde en ny blanket til tildeling 

af specialevejleder, dels for at kvalificere de studerendes refleksioner over specialet, 

dels for at lette koordinatorens arbejde med at finde relevante vejledere.  

 

Blanketten er lavet på baggrund af indmeldinger fra samtlige VIP'er vedr. deres 

forskningsfelter og fokusområder. Næste fase er at afprøve blanketten blandt stude-

rende samt at sende den rundt blandt de fastansatte i kommunikationsgruppen. 
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Informationsmøde for studienævnsmedlemmer 

Den 24. april blev der afholdt introduktionsmøde om studienævnsarbejdet på BSS, 

herunder orientering om studiestrukturen på BSS og introduktion til studienævnets 

kompetencer og arbejdsopgaver. Materiale fra mødet vil blive udsendt til alle med-

lemmer. Prodekanen for uddannelse forventer at afholde et lignende møde i løbet af 

foråret. 

 

Høring om SU-reform 

Forslag til lov om ændring af SU-loven er sendt i høring med kort høringsfrist (den 6. 

maj kl. 10). Formanden orienterede kort om reformen, og der blev bl.a. omdelt hø-

ringsbrev fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, af-

taletekst, AU’s foreløbige kommentarer samt bemærkninger fra BSS. 

Studienævnets medlemmer fik mulighed for at indsende eventuelle kommentarer se-

nest d. 7. maj. Der er ikke indkommet kommentarer. 

 

Punkt 4. Høring vedr. overordnet struktur på BA i international virk-

somhedskommunikation fra årgang 2014 

Som bilag til punktet var der udsendt høringsbrev af 4. april 2013 fra studienævnets 

formand og høringssvar fra undervisningsgrupperne engelsk, fransk, spansk, tysk, 

europæiske studier og kommunikation. 

 

Der blev omdelt oversigt over undervisningsgruppernes generelle kommentarer samt 

kommentarer vedr. de tre fællesfag.  

 

Hovedlinjerne i den nye struktur er, at de tre fællesfag (i alt 30 ECTS) dels skal give 

de studerende en grundlæggende ballast inden for international virksomhedskom-

munikation, dels indføre de studerende i den videnskabelige og akademiske tilgang. 

Det er vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem fællesfagene og fagene inden for de 

enkelte fagområder, og derfor skal fællesfagene fagudvikles i et samarbejde på tværs 

af fagblokke. 10 ECTS-fag giver bedre mulighed for fordybelse end flere små eksame-

ner a 5 ECTS. Valgfagene på 5. semester afskaffes, og det sikres, at de studerende 

fortsat opnår min. 60 ECTS inden for begge deres fagområder, så de frit kan vælge 

kandidatoverbygning inden for de to fagområder. 

 

Studienævnet godkendte den overordnede struktur, men havde følgende kommenta-

rer til de enkelte fag: 

 

Kommunikationsteori (1. semester): 

Høringssvarene fra de fire undervisningsgrupper inden for sprog viser, at der er et 

større forbehold over for fagets indhold, idet grupperne er usikre på hvordan fagbe-

skrivelsen skal forstås. Der er for megen plads til forskellige fortolkninger. Studie-

nævnet vil derfor bede arbejdsgruppen om at udfolde og eksplicitere fagets indhold 

yderligere, så det tydeligt fremgår, hvordan faget er relevant for alle undervisningsde-

le på BA-uddannelserne, så de øvrige fag kan bygge videre på viden fra kommunikati-
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onsteori. Fælles for alle BA-studerende er, at de har mindst ét sprog, og at de arbejder 

med tekster. 

 

Herudover ønskede studienævnet, at der sikres en anvendelsesorientering i faget.  

Det nævnes i fagbeskrivelsen, at der gøres brug af cases, men der ønskes en nærmere 

konkretisering af, hvordan de inddrages i undervisningen. Flere medlemmer pegede 

på, at disse cases bør inddrage interkulturel og international kommunikation for også 

at tilgodese behovene i sprogfagene.  

 

Studienævnets medlemmer var enige i, at den reviderede fagbeskrivelse skal sendes 

til høring igen, når der foreligger en mere præcis fagbeskrivelse.  

 

Det var studienævnets holdning, at faget skal undervises på dansk, og at eksamen og-

så skal afholdes på dansk for at sikre alignment mellem undervisnings- og eksamens-

sprog.  

 

Studienævnet ønskede desuden en nærmere uddybning af kommentaren fra arbejds-

gruppen om, at kommunikationsteori ”skal anerkendes som et fag i sin egen ret”. 

 

Videnskabsteori og metode (2. semester) 

Studienævnet ønskede, at betydningen af begrebet ”forskning” ekspliciteres, således 

at faget også føles relevant for BA-studerende på 2. semester.  Studienævnet var des-

uden bekymret for, om faget er for ambitiøst. Studienævnet foreslog, at ordene 

”forskning”, ’forskningsproces’ og ’forskningsprojekt’ eventuelt erstattes af formule-

ringer, der fremhæver, at faget skaber det akademiske grundlag for undersøgende og 

udforskende arbejde. Det stærke fokus på akademiske arbejds- og fremgangsmåder i 

fagbeskrivelsen bør resultere i udforskende/eksplorerende arbejdsformer i undervis-

ningen generelt. Undervisningen i faget bør være anvendelsesorienteret, så de stude-

rende umiddelbart kan se fagets relevans for deres eget studiearbejde, og det er vig-

tigt, at de studerende får en forståelse af hele flowet og sammenhængen i processen. 

 

Studienævnet tilsluttede sig undervisningsgruppernes kommentarer om, at de stude-

rende ikke kun (under viden) bør have kendskab til kvalitative metoder, men også 

indsigt i kvantitative og eksperimentelle metoder.  

 

Der bør anlægges en bredere tilgang til brugen af datakilder, herunder brug af medier 

og internet. 

 

Organisationer og deres kontekst (3. semester) 

Studienævnet bemærkede, at det ikke klart fremgår af fagbeskrivelsen, hvad der ind-

tænkes i begrebet ”kontekst”, samt at den samfundsøkonomiske dimension mangler. 

Udover den samfundsøkonomiske dimension savnede flere medlemmer også den in-

ternationale dimension samt inddragelse af kulturforskelle af relevans i en organisa-

tionskontekst. 
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Det var desuden studienævnets opfattelse, at design ikke skal indgå i fagbeskrivelsen, 

da de studerende ikke skal lære at designe en organisation. Faget skal være et kon-

tekstfag med fokus på centrale teorier (hvorfor der skal angives et teoretisk grundlag) 

og på udvikling af kompetencer til at analysere forskellige typer af organisationer og 

organisatoriske kontekster med henblik på at designe/udvikle kommunikation. Fag-

beskrivelsen lægger op til én forståelse af organisationer, men faget skal kvalificere de 

studerende til at forstå forskellige organisatoriske kontekster som baggrund for ud-

vikling af kommunikation.  

 

Endelig støttede studienævnet forslaget om, at faget ændrer titel til Virksomheder, 

organisationer og deres kontekst. 

 

Punkt 5. Klage over krav til meritering af udlandsophold 

I Europa måles de studerendes arbejdsbelastning i ECTS, men i USA/Canada måles 

den i Units. 

 

På det tidligere ASB har man i rigtig mange år krævet, at studerende, der tager på ud-

veksling, skal følge fag, der svarer til den gennemsnitlige arbejdsbelastning, for at få 

fuld merit for et udlandsophold. Gennemsnitsbelastningen er normalt 15 units i USA, 

og minimumsbelastningen er 12 units.  

 

Studienævnet har modtaget en klage fra en gruppe studerende, der er på udveks-

lingsophold på San Diego State University. Tidligere har Internationalt Kontor (det 

nuværende Forskning og Talent) ved en fejl kun krævet 12 units ved dette universitet, 

men denne fejl blev rettet sidste år, så der i år kræves 15 units i overensstemmelse 

med sædvanlig praksis. 

 

De studerendes begrundelse for klagen er, at tidligere studerende samt nogle stude-

rende fra andre fakulteter kun har skullet opnå 12 units. De studerende har endvidere 

fået oplyst af deres undervisere, at 15 units indebærer en temmelig stor arbejdsbe-

lastning. 

 

Formanden oplyste, at Aarhus Universitet har forhørt sig hos koordinatoren på San 

Diego State University, som har bekræftet, at gennemsnitsbelastningen på universite-

tet er 15 units.  Herudover har Aarhus Universitet rettet henvendelse til Styrelsen for 

Universiteter og Internationalisering, som har henvist til forskellige afgørelser truffet 

af Kvalifikationsnævnet, hvor konklusionen har været, at 1 credit fra et amerikansk 

universitet svarer til 2 ECTS, dvs. at en semesterbelastning på 30 ECTS svarer til 15 

units. 

 

Studienævnet besluttede at afvise klagen og fastholde kravet om 15 units som krav til 

meritering af udlandsophold, da dette er i overensstemmelse med de gældende reg-

ler, og da de studerende var orienteret om kravet forud for udvekslingsopholdet på 

San Diego State University. 
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Formanden har bedt Hovedområdestudienævnet om at undersøge muligheden for en 

harmonisering af kravene på tværs af de forskellige områder. Punktet vil blive sat på 

dagsordenen på et af de kommende møder i Hovedområdestudienævnet. 
 

Punkt 6. Opfølgning på studiemiljø 2012 samt drøftelse af anvendelse af 

studiemiljømidler 2013 

Opfølgning på studiemiljø 2012 

Studienævnet gav udtryk for, at studiemiljø 2012 overordnet indeholdt mange spæn-

dende projekter, og at det var positivt, at der var så mange initiativer til trods for, at 

midlerne blev udmeldt med meget kort varsel. Studienævnet havde følgende kom-

mentarer: 

 

I afrapporteringen af projektet Grammar/Phonetics and Phonology Workshops 

fremgår det, at der er for få ressourcer til undervisning i faget The Structure and 

Sound of English, og at beståelsesprocenten er lav. Studienævnet fandt dette bekym-

rende, og formanden vil undersøge fagets timeudmelding. 

 

Projektet Forbedring af studiemiljø og etablering af studiegrupper skitserer hidtidi-

ge modeller for og praksis omkring etablering af studiegrupper, som vil kunne etable-

res på EKOM. Der beskrives en læringsmodel for brugen af studiegrupper, som an-

vendes på Institut for statskundskab. Studienævnet havde kendskab til, at en lignen-

de model også anvendes på ARTS og mente, at der også kan opsamles erfaringer her-

fra. Studenterrepræsentanterne var meget positive overfor projektet og fandt etable-

ringen af studiegrupper meget nyttig. 

 

Projektet Join the BAMMC legacy: Semester Alumni Event with Video indeholder in-

terviews med ansatte og alumner. Der blev spurgt, om det havde betydning for pro-

jektet, at BAMMC’en siden er blevet revideret. Ifølge Anne Ellerup Nielsen, koordina-

tor på BAMMC, har ændringerne på BAMMC’en ikke betydning for projektets rele-

vans, da de informationer, der fremgår i videoerne, stadig er gældende. 

Studienævnet fandt, at projektet bidrager til at styrke uddannelsens brand indadtil, 

og at det også kan bruges i rekrutteringsøjemed. 

 

Studienævnet overvejede, om de erfaringer, der er gjort i forbindelse med projekterne 

– eller i forbindelse med projekter gennemført på andre institutter/fakulteter af rele-

vans for uddannelserne på EKOM – kan udbredes ved at holde et studiemiljøseminar 

henvendt til studerende og undervisere. Der var ikke umiddelbart opbakning til dette. 

 

Anvendelse af studiemiljømidler 2013 

Studiemiljømidler 2013 

Der er i 2013 afsat 815.000 kr. på BSS, hvilket er et noget mindre beløb end de tidli-

gere år. Det skyldes, at dekanatet på forhånd har øremærket en del af midlerne til 

implementeringen af Blackboard. I år udgør midlerne en fælles pulje på hele BSS, i 

modsætning til tidligere hvor de blev fordelt ud på de enkelte institutter. Projekter, 
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der kan styrke studieaktiviteten, samt projekter, der kan udvikle brugen af educatio-

nal IT, vil blive prioriteret.  

 

Studielederne er i samråd med instituttet blevet enige om at foreslå to fælles projek-

ter. 

Det ene forslag omhandler implementeringen af projektet Forbedring af studiemiljø 

og etablering af studiegrupper. Målet er at indføre den læringsmodel, som Institut 

for statskundskab anvender på deres bachelorstudium, og som er beskrevet i rappor-

ten i forbindelse med projektet i 2012. På instituttet er der enighed om at anbefale, at 

læringsmodellen inkorporeres i den igangværende revision af BAMMC, og at model-

len dermed først implementeres fra efteråret 2014. I 2013 ønskes nedsat en arbejds-

gruppe, der får til opgave at forberede og følge implementeringen af læringsmodellen. 

 

Det andet forslag omhandler implementering af en mentorordning, og forslaget 

kommer oprindeligt fra Vejledning og Studieinformation, som har positive erfaringer 

med en tilsvarende ordning på bl.a. Institut for statskundskab. Formålet med ordnin-

gen er at understøtte trivsel på studiet og på sigt at reducere frafaldet blandt første-

årsstuderende på EKOM. Mentorordningen baseres på rekrutteringen af frivillige æl-

dre studerende, som på baggrund af deres studieerfaring og viden om studielivet kan 

virke som kompetente sparringspartnere for de nye studerende. 

 

Budgettet for projektet er 110.000 kr. og dækker udgifter til kursus for mentorerne, løn til 

en ekstern underviser (kursus og sparring om projektet) samt løn til involverede studie-

vejledere.  

 
Studienævnet støttede begge forslag. Til forslaget om implementering af studiegrup-

per bemærkede studienævnet, at det kan være hensigtsmæssigt indledningsvis at im-

plementere studiegrupperne på udvalgte fag, hvor der er særligt fokus på at sikre, at 

studiegrupperne organiseres og opretholdes.  

 

Studenterrepræsentanterne oplyste, at Communication Council har indsendt en an-

søgning vedr. ændring af den nuværende lounge, som ikke pt. fungerer optimalt. Der 

ønskes bedre afskærmning og flere læsepladser, herunder evt. flere specialepladser. 

 

Punkt 7. Drøftelse af forslag om sanktioner ved overskridelse af max. 

længde for eksamensopgaver (punktet er udsat fra møde nr. 8) 

Undervisningskoordinator Sandro Nielsen har på vegne af undervisningsgruppe En-

gelsk fremsendt forslag om, at opgavebesvarelser, der overskrider det angivne mak-

simale antal tegn, vil blive afvist. Det fremgår af forslaget, at nogle institutter og uni-

versiteter håndterer for lange besvarelser på denne måde.  

 

Forslaget har været sendt til høring i de øvrige undervisningsgrupper, og grupperne 

kan ikke tilslutte sig forslaget. Nogle grupper svarer, at de ikke har oplevet problemer 

med for lange besvarelser, andre svarer, at de foretrækker en løsning, hvor det frem-
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går af prøvebeskrivelsen, at overskridelse af max.-længde kan have betydning for be-

dømmelsen af opgaven. Det foreslås også at angive et side-interval for skriftlige opga-

ver frem for en max.-længde. 

 

Studienævnet fandt forslaget problematisk. Mange skriftlige opgaver afleveres stadig 

ikke elektronisk, hvorfor det i praksis er vanskeligt at kontrollere længden. Det vil of-

te være tilfældigt, om overskridelsen opdages og dermed hvilke studerende der afvi-

ses. Dermed vil de studerende ikke være ligestillet. Selvom der var mulighed for, at 

aflevering udelukkende kunne foregå elektronisk, ville det desuden have store admi-

nistrative omkostninger at kontrollere alle opgaver. Studienævnet mente derudover, 

at en afvisning må betragtes som en for hård sanktion. 

 

Studienævnet besluttede, at det for fag med skriftlige prøver fra foråret 2014 skal 

fremgå af evalueringskriterierne, at overskridelse af max.-længde kan have betydning 

for bedømmelsen af opgaven. Desuden skal der angives interval frem for max.-

længde, da en max.-længde kan give indtryk af, at den gode besvarelse har netop det-

te omfang. 

  

Punkt 8. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efter-

året 2012 og opfølgningen herpå 

Der er desværre flere evalueringer end normalt, hvor det samlede udbytte ligger un-

der 3,0. For flere af disse evalueringer gælder dog, at kun meget få studerende har 

svaret, og resultaterne må derfor tages med et stort forbehold. 

 
Det har vist sig, at der ofte er lave svarprocenter i forbindelse med undervisningseva-

lueringerne. Erfaringerne viser, at svarprocenten falder, når der ikke afsættes tid til 

evalueringen i undervisningen. Det blev derfor foreslået, at der – hvis det er muligt – 

indsættes et afkrydsningsfelt i skemaet, hvor de studerende bliver spurgt, om der blev 

afsat tid i undervisningen. Hvis det viser sig, at det er en generel tendens, at der ikke 

afsættes tid, må der gøres en indsats for at ændre dette. Studienævnet tilsluttede sig 

forslaget, og formanden undersøger muligheden for at tilføje et afkrydsningsfelt. 

 

Formanden oplyste desuden, at der er nedsat et evalueringsudvalg under det tværgå-

ende uddannelsesbånd, som arbejder på at udvikle nye evalueringsskemaer på BSS. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 16.30. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

Kirsten Wølch Rasmussen Hanne Falsig  Lykke Zacho Kvistgaard 

Formand   Referent  Referent 


