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Referat af møde nr. 11 i Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 Tid: Torsdag den 13. juni 2013 kl. 12.00-15.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 10 

3. Meddelelser 

4. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper i forbindelse med BA-revision  

Bilag 4a: Beskrivelse af det nye BA-fællesfag: Videnskabsteori og Metode 

Bilag 4b: Beskrivelse af det nye BA-fællesfag: Kommunikationsteori 

5. Indledende diskussion af cand.ling.merc.-reform 

Bilag: Forslag til CLM-reform 2014 af den 17. maj 2013 fra CLM-

arbejdsgruppen 

Bilag: Høringssvar fra undervisningsgrupperne 

6. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra ICM i efteråret 2012 

og opfølgningen herpå 

Bilag: Evalueringsresultater (kun til studienævnets medlemmer) 

7. Diskussion af resultaterne af frafaldsundersøgelse 2011 og 2012 på BA i in-

ternational virksomhedskommunikation 

Bilag: Uddrag af supplerende dokumentationsrapport vedr. genakkredite-

ring af bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation 

8. Procedure til sikring af sammenhæng og kvalitet i de samlede bachelorud-

dannelser i international virksomhedskommunikation 

9. Drøftelse af krav til specialeemner på CLM i sprog 

Bilag: Henvendelse fra undervisningskoordinator Tina Paulsen Christen-

sen (tysk) af den 29. maj 2013 

10. Drøftelse af udtalelse fra censorformandskabet vedr. omlægning fra ekstern 

censur til intern censur samt afskaffelse af mundtligt forsvar ved BA-

projekterne 

Bilag: Udtalelse fra censorformandskabet af den 30. maj 2013 
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11. Eventuelt 
 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Professor Anne Ellerup Nielsen 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen  

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade  

ICM-studerende Kasper Klit Andersen  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Kristian Klokmose Sørensen, Vejledning og Studieinformation 

Majbritt Nielsen, Vejledning og Studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen (næstformand) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen  

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 10 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Da der ofte bruges megen tid på gennemgangen af meddelelser på møderne, vil med-

delelser fremover blive udsendt skriftligt forud for møderne. Der var udsendt følgen-

de meddelelser: 

 

a) Oprettelse af valgfag på BA 

Følgende valgfag oprettes i efteråret 2013: 

 

Engelsk 

Global Englishes 

Persuasion 

Web Translation  

Textual Persuasion 

Researching Aspects of Business 
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Tysk 

International Markedskommunikation (sprogstuderende)  

International Markedskommunikation (kommunikationsstuderende)  

Österreich und die Schweiz 

 

Spansk 

Teknisk sprog  

International markedskommunikation  

CSR og CSR-kommunikation i Latinamerika 

 

BAMMC 

Storytelling  

Social Marketing  

Cross Cultural Negotiation  

 

b) Oprettelse af valgfag på CLM 

Følgende valgfag oprettes i efteråret 2013: 

 

CLM sprog (tværsproglige valgfag) 

European Human Resource Management   

Billedmedieoversættelse 

 

CLM virksomhedskommunikation 

Krisekommunikation  

CSR-kommunikation  

Investor relations  

Bæredygtigheds- og klimakommunikation  

 

MACC 

Public Affairs, som også er et obligatorisk profilfag på CLM Engelsk, EUS-profilen 

 

c) Oprettelse af profiler på CLM virksomhedskommunikation og MACC 

Følgende profiler oprettes på CLM virksomhedskommunikation: 

Integreret markedskommunikation. Forelæsninger samlæses med Integrated Mar-

keting Communication på MACC 

HR-kommunikation samlæses med HR Communication på MACC 

 

Følgende profiler oprettes på MACC: 

Integrated Marketing Communication 

HR Communication 

 

d) ARTS/BSS-valgfagssamarbejde efterår 2013 

BA: 

2 ARTS-studerende har valgt IMK for sprogstuderende (tysk) 
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1 ARTS-studerende har valgt Persuasion (engelsk) 

1 ARTS-studerende har valgt Text Production for Business (engelsk) 

 

6 BSS-studerende har valgt Canada: A European or American Nation-State? (en-

gelsk) 

 

CLM: 

1 ARTS-studerende har valgt Medier, marked og forbruger (engelsk) 

1 ARTS-studerende har valgt Translatør og tolk: teori og metode (engelsk) 

1 ARTS-studerende har valgt Translatør og tolk: teori og metode (spansk) 

 

1 BSS-studerende har valgt Current Approaches and Topics in the Study of Litera-

tures in English (engelsk) 

1 BSS-studerende har valgt Current Topics in English Linguistics (engelsk) 

1 BSS-studerende har valgt Tilgange og tendenser i nyere tysksproget litteratur (en-

gelsk) 

 

e) Studiemiljø 2013 

På sidste møde godkendte studienævnet de to projektforslag Forbedring af studie-

miljø og etablering af studiegrupper (fra EKOM) samt Mentorordning blandt før-

steårsstuderende (fra studievejledningen). Efterfølgende har instituttet imidlertid 

besluttet at udsætte projektet Forbedring af studiemiljø og etablering af studiegrup-

per bl.a. på grund af mangel på underviserressourcer. Projektet Mentorordning 

blandt førsteårsstuderende har fået tildelt 100.000 kr.  

 

Communication Council har modtaget 100.000 kr. i forbindelse med ansøgning om 

ændring af den nuværende lounge. 

 

f) Udviklingsmidler til Summer University 2014 

Universitetsledelsen har efter indstilling fra Uddannelsesbåndet bevilliget 500.000 

kr. til interdisciplinære kurser i forbindelse med Aarhus Universitets Summer Uni-

versity (heraf 189.000 kr. til BSS). Kurserne vil kun kunne opnå støtte, såfremt 

mindst to institutter er involveret. Ansøgningsfristen er den 9. september 2013 til de-

kanatet. Brev udsendes til undervisningskoordinatorer, forskningsledere og institut-

leder. Der er foreløbigt taget initiativ til at ansøge om udvikling af et fag inden for po-

litisk kommunikation i regi af Center for Journalistisk Uddannelse. Faget tænkes ud-

viklet i et samarbejde mellem EKOM (virksomhedskommunikation) og Institut for 

Statskundskab. Institut for Medievidenskab vil muligvis også indgå i samarbejdet. 

Poul Erik Jørgensen er instituttets repræsentant i samarbejdet.  

 

g) Orientering til studerende om afskaffelse af mundtligt forsvar for BA-projekter 

Der er udsendt meddelelse om afskaffelse af det mundtlige forsvar på BA på Cam-

pusNet den 24. maj 2013. 
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Formanden havde derudover følgende meddelelser på mødet: 

 
h) Møde med dekanatet om translatør- og tolkeprofilen 

TT task forcen har på opfordring af dekanatet undersøgt mulighederne for at søge 

forhøjet STÅ-takst for TT-profilen. Der har været afholdt møde med Kvalitetsenhe-

den, som har oplyst, at forhøjet STÅ-takst vil kræve, at TT-profilen bliver en selv-

stændig uddannelse, som skal akkrediteres særskilt. Kvalitetsenheden vurderer det 

desuden ikke sandsynligt, at der kan opnås forhøjet STÅ-takst. På den baggrund har 

TT task forcen på møde den 12. juni med dekanatet fået opbakning til at standse ar-

bejdet med at søge forhøjet STÅ-takst og i stedet arbejde med de igangværende og 

planlagte tiltag, der kan forbedre TT-profilens økonomi. Formanden omdelte oversigt 

over tiltag, som var blevet præsenteret på mødet. 

 

i) Samarbejde med Grønlands Universitet i Nuuk 

Grønlands Universitet har etableret en BA-uddannelse i oversættelse og tolkning, og 

på uddannelsens 3. semester indgår et studieophold på EKOM (første gang i efteråret 

2013). Studienævnets formand har den 10. maj haft møde med institutlederen fra 

Ilimmarfik-instituttet i Nuuk (Afdeling for Erhvervssprog og Oversættelse), og sam-

arbejdsaftalen mellem de to institutter er nu på plads. 
 

Anne Ellerup Nielsen havde følgende meddelelse: 

 

j) Partneruniversiteter på EKOM 

Der har været afholdt møde med Forskning og Talent om udveksling og partneruni-

versiteter. På mødet fremgik det, at der på BSS er behov for en kritisk gennemgang af, 

hvilke universiteter der på nuværende tidspunkt er indgået aftaler med. Nogle part-

neruniversiteter er ikke længere relevante, og der kan være behov for at indgå nye af-

taler med andre universiteter. Gennemgangen vil ske på institutniveau, og på EKOM 

vil koordinatorer og undervisningsgrupper blive involveret i arbejdet.  

 

ICM-uddannelsen vil ikke blive involveret, da AU Herning har egne partneruniversi-

teter. 

 

Punkt 4. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper i forbindelse med BA-

revision 

Forslaget til den overordnede BA-struktur 2014 og beskrivelserne af de tre fællesfag 

har været til høring i undervisningsgrupperne og blev diskuteret på møde nr. 10 i stu-

dienævnet. På basis heraf godkendte studienævnet den overordnede struktur, men 

havde flere kommentarer til de foreløbige beskrivelser af fagene. Arbejdsgrupperne er 

derfor blevet bedt om at genoverveje/revidere beskrivelserne under hensyntagen til 

studienævnets kommentarer. 

 

Studienævnet har modtaget reviderede beskrivelser af fagene Kommunikationsteori 

og Videnskabsteori og metode. Det var studienævnets opfattelse, at kommentarerne 
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er blevet inkorporeret i beskrivelserne, og at grupperne har udført et meget fint ar-

bejde. Studienævnet godkendte kompetencebeskrivelserne og det overordnede ind-

hold. 

 

For så vidt angår Virksomhed, organisationer og deres kontekst, har tovholderen for 

faget være bortrejst en periode og har derfor ikke kunnet overholde fristen. Den revi-

derede beskrivelse forventes at kunne blive sendt til skriftlig høring blandt studie-

nævnets medlemmer inden sommerferien. 

 

Der vil snarest blive nedsat endelige arbejdsgrupper, som skal udarbejde de detalje-

rede fag- og prøvebeskrivelser, og der vil blive fastlagt en tidsplan for arbejdet. Der er 

afsat 50 timer til udvikling af hvert af fællesfagene.  

 

Formanden vil indkalde til et møde med undervisningskoordinatorerne med henblik 

på igangsætning af arbejdet i undervisningsgrupperne.  

 

Punkt 5. Indledende diskussion af cand.ling.merc.-reform 

Formanden indledte med kort at redegøre for processen i arbejdsgruppen. Arbejds-

gruppen har diskuteret den eksisterende kompetenceprofil for CLM sprog, og der har 

været enighed om at fastholde den.  Gruppen har dog ment, at der skal arbejdes på en 

uddybning af kompetencebeskrivelsen, og at det sproglige element i CLM sprog skal 

beskrives bedre og mere ensartet på tværs af profilerne. Endelig ser gruppen tekst-

produktion som en væsentlig del af kompetenceprofilen for CLM sprog. 

 

På denne baggrund har arbejdsgruppen arbejdet med en fremtidig struktur med hen-

blik på at få fastlagt nogle helt overordnede rammer for det videre arbejde, som vil 

have fokus på fagligt indhold, faglig sammenhæng, profilkompetencer m.v. 

 

Det fremsendte forslag skal derfor kun ses som første skridt i reformprocessen. 

 

I forslaget lægges der overordnet op til, at der stadig skal udbydes profiler på CLM 

sprog, men at opdelingen i profiler skal være mindre skarp end hidtil, idet der lægges 

mere vægt på de fælles kompetencer for CLM sprog og samarbejde på tværs af profi-

lerne. Der skal desuden være øget fokus på muligheden for at sammensætte en indi-

viduel profil. TT-profilen ønskes fastholdt (men revideret), mens IMK- og EUS-

profilen ønskes erstattet af én ny og bredere profil med arbejdstitlen International 

markedskommunikation, Public Relations & Public Affairs (forkortet IMKPP). Profi-

len ses som en udvidelse af IMK-profilen, idet der også skal indgå offentlig/politisk 

kommunikation. Profilen skal kunne tiltrække BA-studerende fra både kommunika-

tion og europæiske studier.  

 

I forslaget indgik desuden følgende: 

 caseforløb på 3. semester erstattes af valgfag 

 to praktikordninger (hhv. 10 og 20 ECTS) 
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 fagene tilrettelægges så vidt muligt som 10 ECTS fag 

 fagene placeres ens på semestrene på tværs af sprogene 

 

For så vidt angår placeringen af basisfag og profilfag, indeholdt forslaget 2 mulighe-

der: enten (1) 20 ECTS basisfag på 1. semester eller (2) 10 ECTS basisfag på 1. seme-

ster og 10 ECTS basisfag på 2. semester. Arbejdsgruppen har ikke kunnet nå til enig-

hed om valget mellem løsning (1) og (2), og ingen af løsningerne er optimale.  

 

Der er indkommet meget udførlige høringssvar fra undervisningsgrupperne. I hø-

ringssvarene efterspørges bl.a. indholdssiden af reformen, og det understreges, at det 

skal være tydeligt, at de to profiler har en fælles faglig identitet, og at sammenhængen 

mellem basisfag og profilfag skal ekspliciteres. Desuden er der en vis uenighed om, 

hvorvidt der skal være tale om profiler eller toninger. Endelig er der ikke enighed om 

relevansen af den nye IMKPP-profil for BA EUS-studerende, idet man mener, at pro-

filen ikke indeholder tilstrækkelige elementer fra europæiske studier. 

 

Alle undervisningsgrupper mener, at der bør arbejdes for at fjerne kultur- og sam-

fundsfaget, idet det blokerer for en hensigtsmæssig struktur på 1. og 2. semester. Fle-

re grupper giver også udtryk for, at det ikke er muligt at vælge mellem struktur (1) og 

(2), da begge indebærer en række problemer.  

 

Undervisningsgrupperne støttede følgende tiltag: caseforløb på 3. semester erstattes 

af valgfag, der udbydes så vidt muligt 10 ECTS fag, profilfagene placeres ens på tværs 

af semestre. Kun undervisningsgruppe spansk havde taget stilling til forslaget vedr. 

praktik og var imod en udvidelse af praktikken til 20 ECTS. 

 

Studienævnet gav udtryk for, at det var vanskeligt at tage stilling til forslaget uden at 

kende til indholdssiden af reformen. Studienævnet diskuterede især forslaget om den 

nye profil, herunder om denne adskiller sig tilstrækkeligt fra IMC-profilen på MACC. 

Formanden kunne oplyse, at arbejdsgruppen selv har haft fokus på, at profilen skal 

være distinkt for CLM sprog og defineres i overensstemmelse med kernefagligheden 

på CLM sprog. 

 

Formanden oplyste, at institutleder Christa Thomsen mener, at det er realistisk, at 

kultur- og samfundsfaget vil kunne afskaffes inden efteråret 2014. Formanden fore-

slog derfor, at der arbejdes videre med en struktur med et 5 ECTS sprogspecifikt ba-

sisfag på 1. semester og et 10 ECTS sprogspecifikt basisfag på 2. semester på engelsk, 

spansk og tysk (svarende til strukturen for årgang 2012). 

Studienævnet godkendte, at der arbejdes videre med den foreslåede CLM-struktur 

og tilsluttede sig formandens forslag vedr. basisfagene.  

 

Studienævnet diskuterede ikke fremtidig praktikordning, da det kun var undervis-

ningsgruppe spansk, som havde behandlet dette i høringssvaret. 

 



 

 

    

Side 8/12 

 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Studienævnet besluttede desuden at bede den arbejdsgruppe, som skal udarbejde for-

slag til den nye profil, om at tage stilling til følgende spørgsmål: 

 

 hvordan adskiller IMKPP-profilen sig fra IMC-profilen på MACC. Der ønskes bl.a. 

en definition af ”det internationale”, idet beskæftigelsen med ”det internationale” 

er en del af kernefagligheden på CLM sprog, mens ”det internationale” også fylder 

på MACC 

 hvordan vil IMKPP-profilen kunne tiltrække BA EUS-studerende 
 

Formanden oplyste, at næste skridt i reformarbejdet bliver at uddybe den eksisteren-

de kompetenceprofil for CLM sprog og at udvikle forslag til den nye profil samt revi-

dere TT-profilen og basisfagene i den udstrækning, det er nødvendigt. Da CLM-

arbejdsgruppen var meget stor, er det hensigtsmæssigt, at det videre arbejde vareta-

ges af en mindre styregruppe samt mindre arbejdsgrupper. Den videre proces og 

tidsplan vil blive drøftet på et koordinatormøde umiddelbart efter sommerferien. 

 

Punkt 6. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra ICM i 

efteråret 2012 og opfølgningen herpå 

Evalueringsresultaterne ser generelt meget fine ud, men besvarelsesprocenterne er 

desværre meget lave. Eva Sørum Poulsen oplyste, at der ikke har været afsat tid til de 

elektroniske evalueringer i undervisningen i efteråret 2012, men at det vil blive ind-

ført fra efteråret 2013. Som foreslået på sidste møde i studienævnet vil der fremover 

blive indsat et afkrydsningsfelt i evalueringsskemaet, hvor de studerende skal angive, 

om der blev afsat tid til evalueringen i undervisningen. 

 

På baggrund af de lave besvarelsesprocenter har man i Herning i foråret 2013 valgt 

den tidligere evalueringsmodel (herunder bl.a. evalueringsskemaer i papirform og 

møder med studenterrepræsentanter). 

 

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 re-

spektive undervisningskoordinator, som bliver bedt om en tilbagemelding om, hvad 

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

 

Der er ét fag på ICM-uddannelsen, hvor læringsudbyttet ligger under 3,0, og der vil 

blive fulgt op på dette resultat i henhold til ovenstående procedure. 

 

Punkt 7. Diskussion af resultaterne af frafaldsundersøgelse 2011 og 2012 

på BA i international virksomhedskommunikation 

Der er udarbejdet to frafaldsundersøgelser på BA inden for de seneste år. Frafaldsun-

dersøgelsen 2011 blev gennemført af Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervs-

kommunikation og omfattede samtlige BA-uddannelser i international virksomheds-

kommunikation. Frafaldsundersøgelsen 2012 blev gennemført af Fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation og fokuserede på tre uddannelser: BA-uddannelserne i 
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Engelsk-Tysk, Tysk-Kommunikation og Engelsk-Kommunikation. Engelsk-Tysk og 

Tysk-Kommunikation blev valgt for særligt at monitorere de to BA-uddannelser, hvor 

frafaldet har været højt. Engelsk-Kommunikation blev medtaget i undersøgelsen som 

kontrolkombination.  

 

Studienævnets formand har tidligere kort orienteret om undersøgelserne, og som bi-

lag til punktet var der udsendt en sammenfatning af undersøgelsens resultater og til-

tag til nedbringelse af frafaldet. Frafaldsrapporterne i deres helhed kan fås ved hen-

vendelse til Hanne Falsig. 

 

Formanden orienterede om de forskellige typer af årsager til frafald både før og efter 

studiestart. De studerende i studienævnet kunne nikke genkendende til de forskellige 

problemstillinger. 

 

De tiltag, der er gennemført eller iværksat til opfølgning på resultaterne af frafalds-

undersøgelserne, kan opsummeres således: 

 Forbedring af studieorienterende information 

 Revision af BA-uddannelserne pr. september 2014 

 Indførelse af grammatikværksteder og workshops 

 Iværksættelse af aktiviteter i Rusugen med henblik på dannelse af studie-

grupper 

 Gennemførsel af flere studiemiljøprojekter, som bl.a. har haft til formål at øge 

faglig integration og etablering af studiegrupper 

 Etablering af mentorordning for førsteårsstuderende. 

 

Studienævnets medlemmer havde ikke forslag til yderligere tiltag. I relation til for-

bedring af studieorienterende information blev det dog fremhævet, at det er vigtigt at 

tydeliggøre, at der er tale om akademiske uddannelser. 

 

Punkt 8. Procedure til sikring af sammenhæng og kvalitet i de samlede 

bacheloruddannelser i international virksomhedskommunikation 

ACE Denmark kritiserede i 2011 i sin akkrediteringsrapport studienævnet/ledelsen 

for kun at monitorere de enkelte uddannelsesdele på BA (fx tysk, spansk, kommuni-

kation) og ikke de samlede uddannelser (fx engelsk-tysk, tysk-kommunikation). 

 

For at imødekomme denne kritik får studienævnet fremover opdelt frafaldstal, resul-

tater af studiemiljøundersøgelser, undervisningsevalueringer etc. efter uddannelses-

kombination. Da der bliver tale om meget små tal, vil disse opdelinger på uddannel-

ser kun være et supplement til de hidtidige opgørelser på fagområder. 

 

Studienævnet har tidligere vedtaget et koncept og en procedure for afholdelse af ud-

dannelsesmøder med studenterrepræsentanter fra specifikke uddannelseskombinati-

oner med fokus på sammenhæng i studiet på tværs af uddannelsesdele og semestre 
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m.v. I efteråret blev de første studerende inviteret til uddannelsesmøder, men der var 

desværre ingen interesse for møderne. 

 

Studienævnet drøftede, hvordan de studerende kan motiveres til at deltage i uddan-

nelsesmøder, og det blev foreslået at skemalægge møderne. Et andet forslag om at 

motivere de studerende til at deltage i en dialog om uddannelserne var at oprette et 

rådgivningskorps af studerende, som spørges til råds i forskellige sammenhænge. 

Communication Council vil i Rusugen forsøge at få fat i en kontaktperson fra hvert 

hold (holdrepræsentant), som man kan henvende sig til.  
 

Punkt 9. Drøftelse af krav til specialeemner på CLM i sprog 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra undervisningskoordinator Tina Paul-

sen Christensen, som var udsendt som bilag til mødet. Af henvendelsen fremgår det, 

at studerende i stigende grad ikke ønsker at beskæftige sig med tysk sprog i snæver 

forstand, men i stedet med problemstillinger af bredere relevans for deres profilom-

råde, eksempelvis sygehustolkning for Rigspolitiet og projektmanagement i oversæt-

terbranchen. Undervisningsgruppe tysk er i tvivl om, hvorvidt disse bredere problem-

stillinger kan rummes indenfor den nuværende beskrivelse og ønsker studienævnets 

vurdering heraf. Hvis problemstillinger af denne art ikke kan rummes, opfordrer un-

dervisningsgruppen til, at prøvebeskrivelsen ændres. 

 

Der var enighed i studienævnet om, at de studerende bør have mulighed for at kunne 

skrive om problemstillinger af ovennævnte art, hvor de studerende kan fokusere på 

processer og teoretiske aspekter uden at skulle opfylde krav om fremmedsproglig el-

ler landespecifik tilknytning. Der var ligeledes enighed om, at den nuværende beskri-

velse ikke lægger op til dette.  

 

Studienævnet mente desuden, at formuleringen ”teoretiske problemstillinger af mere 

generel art inden for sprog, kommunikation og europæiske studier” skal ændres. Især 

mente man, at ”kommunikation” er formuleret for bredt i forhold til profilen Interna-

tional markedskommunikation og PR, og at oversættelse/tolkning bør indgå. Endelig 

blev det foreslået, at der bør tilføjes ”empiriske”. 

 

På baggrund heraf besluttede studienævnet at igangsætte en revision af kravene til 

specialet. 

 

Punkt 10. Drøftelse af udtalelse fra censorformandskabet vedr. omlæg-

ning fra ekstern censur til intern censur samt afskaffelse af mundtligt 

forsvar ved BA-projekterne 

På møde nr. 8 besluttede studienævnet at omlægge enkelte eksaminer fra ekstern til 

intern censur (med to bedømmere) samt at afskaffe det mundtlige forsvar ved BA-

projekterne. Ændringerne har været sendt til udtalelse hos censorformandskabet. 

 

Af udtalelsen fremgår, at censorformandskabet ikke kan anbefale at afskaffe ekstern 

censur ved fag, der vægter mere end 5 ECTS (”tungtvejende fag” ifølge censorfor-
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mandskabet), og at mundtligt forsvar anses som væsentligt ved større, skriftlige op-

gaver, herunder BA-projektet (10 ECTS og derover). Formandskabet henviser til, at 

det mundtlige forsvar modvirker tendensen til snyd, som censorformandskabet me-

ner er tiltagende. 

 

Med hensyn til afskaffelsen af ekstern censur bemærkede studienævnet, at det afgø-

rende hensyn i omlægningen fra ekstern til intern censur har været, at uddannelsens 

væsentlige områder fortsat er belagt med ekstern censur, og at andelen af prøver med 

ekstern censur lever op til kravene i eksamensbekendtgørelsen. 

 

Med hensyn til mundtligt forsvar ved BA-projektet fandt studienævnet ikke, at der er 

stor risiko for snyd, idet de studerende modtager vejledning. Vejleder har dermed fø-

ling med den studerende og indblik i skriveprocessen. Desuden lagde studienævnet 

vægt på, at BA-projekterne kan kontrolleres via systemet URKUND, som identificerer 

plagiering. Endelig lagde studienævnet vægt på, at der på resten af BSS kun er 

mundtligt forsvar ved BA-projektet på erhvervsøkonomi.  

 

Efterfølgende har Uddannelsesjuridisk service oplyst, at der ikke har været tilfælde, 

hvor snyd er blevet opdaget i forbindelse med et mundtligt forsvar. 

 

Studienævnet fastholdt sin beslutning, men vil løbende være opmærksom på eventu-

elle utilsigtede konsekvenser af ændringerne. Studienævnet vil tage spørgsmålet om 

censurformer op igen i forbindelse med optag 2014, hvor prøvestrukturen ændres på 

både BA og CLM som følge af de igangværende reformer. Studienævnet deltager ger-

ne i dialog med censorformandskabet i forbindelse med disse ændringer.  

 

Punkt 11. Eventuelt 

a) Overskridelse af max.-længde på eksamensopgaver 

På møde nr. 10 besluttede studienævnet, at det for fag med skriftlige prøver fra for-

året 2014 skal fremgå af fagbeskrivelserne, at overskridelse af max.-længde kan have 

betydning for bedømmelsen af opgaven. For at sikre ensartethed vil formanden sørge 

for, at der udarbejdes en generel formulering, som studienævnssekretærerne indsæt-

ter i de relevante prøvebeskrivelser. Det blev også besluttet, at der skal angives et in-

terval frem for max.-længde for fag med skriftlige prøver. Da der snart er frist for ind-

sendelse af fagbeskrivelser for fag, der udbydes til foråret 2014, og da der skal sikres 

systematik i intervallerne, besluttede studienævnet at udsætte intervalangivelse til 

senere og eventuelt genoverveje behovet i lyset af ovennævnte ændring. 

 

b)   Mundtligt forsvar af speciale 
Sophie Esmann Andersen havde modtaget en henvendelse fra en studerende, der 

havde fået oplyst af sin vejleder, at der kun ville blive afsat 10 minutter til den stude-

rendes indledende oplæg frem for 15 minutter, som det ellers fremgår af prøvebeskri-

velsen.   
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Studienævnet fastslog, at de studerende naturligvis har krav på, at der afsættes den 

tid, der er fastsat i prøvebeskrivelsen. 

 

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 


