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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

Referat af møde nr. 21 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Torsdag den 12. juni 2014 kl.14.30 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 20 

3. Meddelelser 

4. Godkendelse af studieordningsændringer på BA i international virksom-

hedskommunikation (bedømmelsesform) på fransk og tysk, 1. semester 

Bilag: Forslag fra undervisningskoordinatorerne på fransk og tysk 

5. Godkendelse af studieordningsændring (1. årsprøver) på BAMMC 

Bilag: Forslag fra undervisningskoordinator og studieleder for BAMMC 

6. Drøftelse af administrativ fastsættelse af eksamensgrupper ved gruppeprøver 

Bilag: Forslag fra lektor Peter Kastberg 

7. Godkendelse af kommissorium og proces for arbejdet med revision af kandi-

datuddannelserne i sprog 

Bilag: Kommissorium  

8. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Iris Rittenhofer (til kl. 16.15) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

BA-studerende Isabella Møller  

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Jacob Berthelsen Bonde, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Karen Øksnebjerg (næstformand) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 20 

Under punkt 8 vedr. krav til specialeemner på CLM (sprog) tilføjes følgende sætning 

(eksemplificeret ved CLM i tysk) ” Empirisk materiale skal i rimeligt omfang stå i for-

hold til opgavens art og hidrøre fra/inddrage det tyske sprog eller forhold i tysksprogede 

områder”, som desværre er faldet ud. Referatet blev herefter godkendt. 
 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

ICM-uddannelsen 

ICM-uddannelsen vil ikke blive udbudt fremover. AU har besluttet at stoppe optaget 

til uddannelsen fra sommeren 2014. De berørte ansøgere vil blive kontaktet. 

 

EQUIS-akkreditering 

EQUIS-akkrediteringspanelet besøgte BSS i maj. Det afgøres på et møde i begyndel-

sen af oktober, om BSS bliver genakkrediteret. 

 

EMT-akkreditering 

Den 28. maj fik BCOM meddelelse fra generaldirektoratet for oversættelse ved EU 

Kommissionen om, at CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk med profilen Transla-

tør/tolk, er positivt akkrediteret og tildelt EMT kvalitetsmærket for den næste 5-årige 

periode. Kandidater med TT-profilen vil få et EMT-certifikat sammen med eksa-

mensbeviset (dog først efter 17. september, hvor BCOM modtager certifikatet). 

 

Skriftlig høring om afskaffelse af intern censur 

Set i lyset af den økonomiske situation på Institut for Erhvervskommunikation god-

kendte studienævnet ved skriftlig høring at afskaffe intern censur ved skriftlige eksa-

mener. Der bibeholdes intern censur ved reeksamen, ligesom 10% af alle skriftlige ek-

samensopgaver vil blive udtaget til intern censur. Den interne censur fastholdes ved 

alle prøver, hvor der indgår en mundtlig del. For at besparelserne får effekt i 2014, 

implementeres afskaffelsen allerede fra sommereksamen 2014. De studerende er ori-

enteret via Blackboard og pr. mail. 
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Godkendelse af studieordninger på BA i international virksomhedskommunikation 

Studieordningerne blev godkendt ved skriftlig høring i studienævnet, og de blev her-

efter godkendt på et møde i Hovedområdestudienævnet den 4. juni. 

 

Møde i aftagerpanelerne 

Der blev afholdt møde i Aftagerpanelet for erhvervssprog og international erhvervs-

kommunikation den 6. maj og møde i Aftagerpanelet for virksomhedskommunikati-

on den 18. maj. På møderne blev især reform af kandidatuddannelserne drøftet. 

 

Inaktivitetskontrol/Holddimensionering 

Ifølge universitetets regler om ophør af indskrivning bringes indskrivningen til op-

hør, når en studerende ikke har været studieaktiv inden for de seneste tre år. Ved 

studieaktivitet forstås, at en studerende har bestået eksamen eller fag i kraft af merit. 

Studerende ved BCOM omfattes nu også af disse regler, og senest når en studerende 

har været studieinaktiv i 2 år, kontaktes den pågældende med tilbud om vejledning 

og eventuelle støtteforanstaltninger med henblik på genoptagelse af studieaktiviteten. 

De første studerende udmeldes på baggrund af inaktivitetskontrol fra foråret 2015, 

hvis de ikke genoptager studiet. Denne nye praksis forventes at lette holddimensione-

ringen betydeligt. 

 

Studiemiljømidler 

I 2013 fik studienævnet tildelt 100.000 kr. til mentorprojektet, som havde til formål 

at styrke den sociale og faglige integration og herigennem bidrage til at reducere fra-

faldet blandt førsteårsstuderende.  

 

I 2014 øremærkes studiemiljømidlerne til faglig og didaktisk udvikling af undervis-

ningsevaluering i regi af CUL. Det nye evalueringskoncept forventes at kunne anven-

des fra foråret 2015. I efteråret 2014 vil der derfor ikke blive foretaget større ændrin-

ger, bortset fra at evalueringen af fagene foretages samlet og ikke opdeles i hhv. hold 

og forelæsninger. Underviserne bliver gjort opmærksom på, at der skal afsættes tid i 

undervisningen til evaluering. 

 

BA-studerende Isabella Møller oplyste, at studiemiljømidlerne til forbedring af Study 

Lounge i Nobelparken, som Communication Council havde fået tildelt, ikke var blevet 

forbrugt i 2013, og at dekanatet undersøger, om midlerne kan overføres til 2014. 

 

Praktikarbejdsgruppe 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm har deltaget i en praktikarbejdsgruppe nedsat 

under Hovedområdestudienævnet. Helle orienterede om arbejdet og den rapport, 

som arbejdsgruppen har udarbejdet. På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og 

møder med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere har gruppen udarbejdet 

flere forslag og anbefalinger i rapporten, som vil blive udsendt til studienævnets med-

lemmer.  Arbejdsgruppens anbefalinger vil i løbet af efteråret blive drøftet i Fagstu-

dienævnet. 
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Status på arbejdet med revision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommuni-

kation 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm orienterede om arbejdsgruppens drøftelser vedr. 

udarbejdelse af en ny uddannelse eller udarbejdelse af uddannelse(r) inden for de ek-

sisterende rammer.  Forslag fra arbejdsgruppen vil blive forelagt studienævnet til 

september. 

 

Ny organisering af AU Studier, BSS 

Hanne Falsig orienterede om, at besparelser og udfordringer i form af fremdriftsre-

form og institutionsakkreditering har skabt behov for at etablere en ny teambaseret 

struktur i BSS Studier. Den nye organisering består af tre uddannelsesteams og seks 

tværgående teams. Erhvervskommunikation og Psykologi er slået sammen i ét ud-

dannelsesteam med Hanne som teamkoordinerende uddannelsesrådgiver. Teamet 

har et samlet ansvar for opgaverne studienævnsbetjening og –rådgivning, studievej-

ledning, tilmelding og eksamenshåndtering. Materiale vedr. den nye organisering ud-

sendes til studienævnets medlemmer til orientering. 

 

Offentliggørelse af karakterer for BA-projekter 

De studerende ønsker, at samtlige karakterer offentliggøres på samme tidspunkt, og 

at dette tidspunkt af hensyn til afholdelse af festligheder offentliggøres i god tid. Mu-

ligheden herfor undersøges. 

 

Punkt 4. Godkendelse af studieordningsændringer på BA i international 

virksomhedskommunikation (bedømmelsesform) på fransk og tysk, 1. 

semester 

Undervisningsgrupperne fransk og tysk har ansøgt studienævnet om, at bedømmel-

sesformen på fagene på 1. semester Analyse af tyske virksomhedstekster og Fransk 

grammatik og analyse af virksomhedstekster ændres fra Bestået/ikke bestået til ka-

rakter efter 7-trinskalaen. Baggrunden for forslaget er, at bedømmelsesformen har 

indflydelse på de studerendes arbejdsindsats, og at de studerende generelt ønsker en 

mere præcis vurdering af deres faglige niveau. 

 

Studienævnet godkendte forslagene. 

 
Punkt 5. Godkendelse af studieordningsændring (1. årsprøver) på 

BAMMC 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm og undervisningskoordinator Anne Ellerup Niel-

sen har indstillet til studienævnet, at følgende fag på baggrund af de strukturelle æn-

dringer på BAMMC indgår som førsteårsprøver: 

 

Communication Theory (1. semester), 10 ECTS 

Economics (1. semester), 10 ECTS 

Communication in a management perspective (2. semester), 10 ECTS 
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Denne fordeling vil også afspejle strukturen og fordelingen mellem communication 

og business på hele uddannelsen, nemlig 2/3 og 1/3. 

 

Studienævnet godkendte forslaget, men det blev nævnt, at Corporate discourse ana-

lysis også ville kunne være en mulighed som førsteårsprøve. Der var dog enighed om, 

at førsteårsprøverne ikke skal udgøre mere end 30 ECTS. Studienævnet vil følge re-

sultaterne af førsteårsprøverne. 

 

Punkt 6. Drøftelse af administrativ fastsættelse af eksamensgrupper ved 

gruppeprøver 

Lektor Peter Kastberg har som fagansvarlig for faget Research Methodology på 

BAMMC foreslået, at dannelser af eksamensgrupper sker administrativt. Baggrunden 

for forslaget er styrkelse af læsegrupper (socialisering), sikring af at danske og engel-

ske studerende indgår i grupper med hinanden og arbejder tæt sammen, samt at in-

gen kommer til at stå uden for en gruppe. 

 

Studienævnet drøftede forslaget. Hovedparten af undervisermedlemmerne var posi-

tive over for forslaget, da de fleste har oplevet problemer i forbindelse med frivillig 

gruppedannelse. De studerende udtrykte bekymring for, at man kunne blive sat 

sammen i en gruppe, som ikke har samme ambitionsniveau og engagement i studiet. 

Studienævnet besluttede at godkende forslaget som et pilotprojekt. Studienævnet vil 

følge op på erfaringerne med den administrative fastsættelse af eksamensgrupper, og 

spørgsmålet vil blive taget op i studienævnet igen efter eksamen. Eksamensgrupperne 

skal gælde et semester.  

 

Det blev foreslået, at administrativ fastsættelse af eksamensgrupper også skal gælde 

for de øvrige BA-uddannelser i international virksomhedskommunikation i fagene 

Analyse af virksomhedstekster og Kommunikationsteori på 1. semester. Studienæv-

nets formand vil tage kontakt til koordinator/fagansvarlig og høre deres holdning 

hertil. 

 

Punkt 7. Godkendelse af kommissorium og proces for arbejdet med revi-

sion af kandidatuddannelserne i sprog 

Formanden orienterede om baggrunden for nedsættelse af en styregruppe til revision 

af kandidatuddannelserne i sprog og gennemgik kommissoriet.  

De reviderede uddannelser skal udbydes fra og med årgang 2015. 

 

Styregruppen har allerede afholdt et møde vedr. oplæg til Aftagerpanelet den 6. maj.  

 

Studienævnet godkendte kommissorium og proces. 

 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 



 

 

    

Side 6/6 

 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Mødet sluttede kl. 16.40 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Hanne Falsig   

Formand    Referent  


