
 

 

Fagstudienævnet ved 

Erhvervskommunikation 

 

 

 

 

18-12-2013 

 

 

 

 

 
 

Side 1/7 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 
 

 

Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

Referat af møde nr. 14 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Fredag den 8. november 2013 kl. 13.00-16.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 13 

3. Meddelelser 

4. Valg af stedfortræder for næstformand 

5. Drøftelse af indstillinger og tilbagemeldinger vedr. CLM-reform 

Bilag: Indstilling fra IKMPP-arbejdsgruppen  

Bilag: Indstilling fra TT-arbejdsgruppen 

Bilag: Tilbagemeldinger fra undervisningskoordinatorerne vedr. fællesfag  

Bilag: Indstilling fra CLM-styregruppen af den 29.oktober 2013  

6. Drøftelse af indførelse af mundtlig gruppeeksamen ved specialer 

7. Drøftelse af, hvordan der bedst undgås spildtid for eksaminator og censor i 

forbindelse med de studerendes fremmøde ved mundtlig eksamen 

8. Drøftelse af, om der er eksamensformer, der kan være særligt udsatte for ek-

samenssnyd?  

9. Drøftelse af brugen af Skype eller lignende programmer ved mundtlige prø-

ver:  

a. Hvornår og under hvilke forudsætninger, kan brug af Skype tillades?  

b. Fordele og ulemper ved brugen af Skype ved mundtlige prøver? 

10. Drøftelse af vejledning i forbindelse med større opgaver, herunder tildeling 

af vejleder  

Oplæg ved Gitte Hansen Gade 

11. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Dam-Jensen  
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Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer (indtil kl. 14.00) 

Professor Anne Ellerup Nielsen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

BA-studerende Isabella Møller 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Tine Bækkelund Petersen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen (næstformand) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, men dog således at punkt 10 og punkt 5 blev behandlet 

først. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 13 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Panelbesøg fra Danmarks Akkrediteringsinstitution  

Danmarks Akkrediteringsinstitution aflægger panelbesøg i Herning i forbindelse med 

akkreditering af ICM-uddannelsen den 6. november 2013. Panelbesøget vedr. genak-

kreditering af BA-uddannelserne i international virksomhedskommunikation afhol-

des den 19. november 2013. 

 

EQUIS-akkreditering 

BSS ser ud til at miste den EQUIS-akkreditering, som BSS i form af det tidligere ASB 

erhvervede i 2001. Dekanatet har besluttet at anmode om en ny vurdering af BSS. 

BSS beholder EQUIS-akkrediteringen frem til næste besøg fra akkrediteringsinstitu-

tionen European Foundation of Management Development (EFMD) i 2014. 

 

BSS strategiseminar 

Der blev afholdt BSS strategiseminar den 2. og 3. oktober med deltagelse af dekanat, 

dekansekretariat, institutledere, studieledere, sekretariatsledere, administrationschef 
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og funktionschefer ved BSS, hvor man drøftede kvalitet i uddannelserne og de væ-

sentligste udfordringer for BSS og institutterne set i lyset af BSS strategien. 

 

Specialeorientering 

Der blev afholdt specialeorientering den 5. november. Arrangementet henvender sig 

primært til studerende, som planlægger at skrive speciale i efteråret 2013/foråret 

2014. Sophie Esmann Andersen oplyste, at specialeorienteringsmødet desværre blev 

præget af, at de studerende havde mange spørgsmål vedr. SU, som ikke skulle adres-

seres i dette forum. Den næste specialeorientering vil blive afholdt i marts/april 2014.  

 

Studiepraktik 

Der blev afholdt studiepraktik i uge 43. Der var omkring 260 praktikanter på EKOM, 

hvilket gør EKOM til det institut på BSS med flest praktikanter. Efterfølgende har 

omkring 90 % af de fremmødte givet udtryk for, at studiepraktikken har bekræftet 

dem i, at de vil vælge en uddannelse i International Virksomhedskommunikation.  

 

Procesplan for undervisningsevaluering 

I forlængelse af mødet med evalueringsteamet på BSS, har formanden i samarbejde 

med evalueringsteamet og studienævnssekretærerne udarbejdet en procesplan for 

den praktiske afvikling af undervisningsevalueringen på EKOM. Procesplanen blev 

omdelt. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 

 

Holdrepræsentanter 

Communication Council arbejder på at skaffe repræsentanter fra alle hold, så de stu-

derende i studienævnet og Communication Council kan få mere input fra og bedre 

samspil med de studerende generelt. Der er p.t. repræsentanter fra 90 hold. Hvis stu-

dienævn/institut har brug for kontakt til studerende, kan man henvende sig til de 

studerende i studienævnet.  

 

Valg til studienævnet 

Fredag den 25. oktober havde Isabella Møller på vegne af studenterrepræsentanterne 

i studienævnet opstillet kaffebod i kantinen i Nobelparken, hvor der blev uddelt ma-

teriale vedr. valget og invitereret til informations- og opstillingsarrangement. Kaffe-

boden var velbesøgt. 

 
Punkt 4. Valg af stedfortræder for næstformand 

BA-studerende Isabella Møller blev valgt som stedfortræder for næstformand Janni 

Møller Skov Pedersen, som er på udveksling i dette semester. 
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Punkt 5. Drøftelse af indstillinger og tilbagemeldinger vedr. CLM-reform 

Tilbagemelding IKMPP 

Studienævnet fandt, at det interkulturelle og det sproglige ikke fremgår tilstrækkeligt 

tydeligt i de nuværende titler, kompetencemål og fagbeskrivelser, og at der er for stort 

fokus på kommunikation. Det kan derfor være vanskeligt at se, hvordan profilen ad-

skiller sig fra MACC. Eksempelvis er det vanskeligt at se, hvordan faget Dialogue and 

Relations Management (IKMPP) adskiller sig fra Stakeholder Relations (MACC). 

Studienævnet henstillede til, at fokus på kommunikation nedtones, mens det sprogli-

ge og interkulturelle fremhæves og konkretiseres. Derudover blev der stillet spørgs-

mål ved, hvordan profilen skal kunne tiltrække BA EUS-studerende, da det europæi-

ske element er vanskeligt at identificere i de nuværende titler, kompetencemål og 

fagbeskrivelser. 

 

Studienævnet bemærkede, at begrebet ”management” synes anvendt i flere forskelli-

ge betydninger, og studienævnet ønskede en afklaring af, hvordan begrebet anvendes. 

Studienævnet drøftede sammenhængen i profilfagene og ønskede en tydeliggørelse 

af, at første semester omhandler det taktiske niveau i kommunikation, og at andet 

semester omhandler det strategiske niveau. Derudover ønskede studienævnet, at ar-

bejdsgruppen overvejer, om der kan afsættes færre end 20 ECTS (1. semester) til tak-

tisk kommunikation, idet studerende med en BA-KOM-baggrund allerede er blevet 

undervist i dette, hvorfor der vil være et overlap. 

 

Der blev udtrykt bekymring for, om profilen bliver for bred i og med, at den adresse-

rer både offentlige og private virksomheder. Profilen kan virke ”kontekstløs”, og det 

kan derfor være vanskeligt at brande profilen overfor aftagere. Der blev desuden givet 

udtryk for, at det kan være problematisk, at profilen skal tiltrække meget forskellige 

typer studerende, da de studerende vil komme med mange forskellige forudsætnin-

ger, så niveauet vil være ”laveste fællesnævner”. Studienævnet fandt, at der bør være 

en dialog med relevante aftagere i løbet af udviklingen af profilen. 

 

Tilbagemelding TT 

Studienævnet var meget tilfreds med forslaget til en revideret TT-profil, men havde 

følgende kommentarer: 

 

Kompetencebeskrivelsen for profilen kan godkendes under forudsætning af, at det 

sikres, at alle profilkompetencerne bliver klart afspejlet/fordelt i fagene. 

Studienævnet foreslog, at titlen på faget Translatør og Tolk – Teori og Metode æn-

dres, således at ”translatør” udgår af titlen, og ”praksis” evt. samtidig indsættes. Hvis 

”translatør” udgår af titlen, vil faget umiddelbart kunne appellere bredere til de stu-

derende. 

 

Studienævnet foreslog, at titlen ændres på faget Professionelle økonomiske tekster. 

Det ønskes, at der anvendes et andet ord end ”professionelle”, idet ”professionel” ikke 
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er et særkende for netop dette fag, og at ”oversættelse” evt. indgår i titlen, da der 

dermed kan opnås en bedre systematik i fagtitlerne. 

 

Studienævnet var enig i styregruppens forslag om, at TT-gruppen skal arbejde hen 

imod bredere fag- og prøvebeskrivelser, som kan signalere over for aftagere og stude-

rende, at profilen indeholder andet og mere end oversættelse og tolkning, dog uden at 

dette påvirker muligheden for at opnå automatisk beskikkelse. Studienævnet vil der-

for bede TT-gruppen om foreløbige fag- og prøvebeskrivelser, som kan forelægges for 

Translatørkommissionen med henblik på en tilkendegivelse af, om kommissionen vil 

godtage de bredere beskrivelser. Hvis de bredere beskrivelser ikke kan godtages, kan 

det på sigt overvejes, hvorvidt beskikkelsen ønskes opretholdt. 

 

Studienævnet udtrykte bekymring for, at det i lyset af fremdriftsreformen kan blive et 

problem, at der ligger to obligatoriske 5 ECTS-fag på semestret samtidig med prak-

tikopholdet og/eller valgfag. Det betyder, at det kan blive vanskeligt for de studeren-

de at opnå fulde 30 ECTS i semestret. 

 

Særligt for Fransk 

Styregruppen har indstillet til, at samlæsningen både ophæves på TT- og IKMPP-

profilen. Der vil delvist kunne kompenseres for de hidtidige besparelser ved, at CLM 

fransk følger samme struktur som de øvrige sprog. 

Studienævnet tilsluttede sig ophævelse af samlæsning på fransk, men ønskede en af-

klaring af, hvor fordyrende det vil være at ophæve samlæsningen. 

 

Basisfag 

Studienævnet var enig i styregruppens ønske om, at kultur- og samfundsfaget afskaf-

fes. Formanden oplyste, at det er planen, at faget fra 2015 udelukkende udbydes som 

valgfag. 
 

Punkt 6. Drøftelse af indførelse af mundtlig gruppeeksamen ved specia-

ler 

Der var enighed i studienævnet om at indføre mundtlig gruppeeksamen ved specialer, 

idet gruppeeksamen er befordrende for de studerendes læring under eksamen, i og 

med der er længere tid og mulighed for diskussion, der bringer flere fagligheder i spil. 

Studienævnet fandt det dog hensigtsmæssigt, at den mundtlige gruppeeksamen ikke 

er tvungen, da studerende, der skriver sammen, eventuelt kan ønske at gå op til den 

mundtlige eksamen individuelt. Det blev derfor besluttet, at studerende, der skriver 

sammen, ved aflevering skal angive, om de ønsker individuel mundtlig eksamen eller 

gruppeeksamen. 

 

Studienævnet drøftede varigheden af den mundtlige eksamen. Der var enighed om, at 

der skal afsættes 10 minutter til hver af de studerende til præsentation, og at eksami-

nationstiden skal gradueres efter antallet af studerende. Eksaminationstiden og gra-

dueringen blev dog ikke fastlagt. Formanden vil se nærmere på dette. 
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Punkt 7. Drøftelse af, hvordan der bedst undgås spildtid for eksaminator 

og censor i forbindelse med de studerendes fremmøde ved mundtlig ek-

samen 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 8. Drøftelse af, om der er eksamensformer, der kan være særligt 

udsatte for eksamenssnyd?  

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Drøftelse af brugen af Skype eller lignende programmer ved 

mundtlige prøver:  

a. Hvornår og under hvilke forudsætninger, kan brug af Skype tillades?  

b. Fordele og ulemper ved brugen af Skype ved mundtlige prøver? 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Drøftelse af vejledning i forbindelse med større opgaver, her-

under tildeling af vejleder  

Studentermedlemmerne i studienævnet bad om, at punktet blev taget op til drøftelse 

på baggrund af egne erfaringer og henvendelser fra studerende, som gav udtryk for, 

at den vejledning, de modtager i forbindelse med større opgaver, er meget forskellig. 

Enkelte studerende oplever endvidere problemer med at komme i kontakt med især 

eksterne vejledere. Der blev derfor efterspurgt nærmere retningslinjer for vejledning, 

herunder fx indgåelse af specialekontrakter mellem studerende og vejledere, som 

kunne medvirke til en forventningsafstemning omkring vejledningsprocessen. I for-

bindelse med specialeorienteringsmøder kan der informeres mere om, hvad de stude-

rende kan forvente af vejledningsprocessen, ligesom der på Studieportalen vil kunne 

uploades retningslinjer vedr. vejledning.  

 

Studienævnsformanden oplyste, at der som opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 

2011 blev udarbejdet overordnede retningslinjer for vejledning i forbindelse med ba-

chelorafhandlinger, specialer og andre større skriftlige opgaver. Disse retningslinjer 

var primært rettet mod vejledere. Formanden vil følge op på, om disse retningslinjer 

stadig er tilgængelige for underviserne, og vil vurdere, om retningslinjerne evt. kan 

tilpasses, så de også henvender sig til de studerende. Herudover foreslog formanden, 

at der rettes henvendelse til Center for Undervisning og Læring, som sandsynligvis 

har materiale om vejledning, der kan tilpasses Institut for Erhvervskommunikation.  

 

Specialevejledning er tidligere blevet evalueret, men har af tekniske årsager været 

stillet i bero i en periode. Det er nu muligt at genoptage denne evaluering, idet den 

kan forankres hos BSS-evalueringsteamet. Det forventes, at disse evalueringsresulta-

ter vil være medvirkende til at afdække evt. spørgsmål og kritikpunkter og medvirke 

til en kvalitetssikring af vejledningsprocessen. Der var enighed om, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at al information om vejledning samles på studieportalen. 

 



 

 

    

Side 7/7 

 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Punkt 11. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 15.55. 

 

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 

 


