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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Onsdag den 22. april 2015 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 
 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

3. Meddelelser 

4. Afskaffelse af intern censur ved faget Introduction to Statistics på BA MMC 

Bilag: Ansøgning af 20.3 2015 fra koordinator Anne Ellerup Nielsen 

5. Drøftelse af fremdriftsreform 

a) Specialer 

   Afskaffelse af mundtligt forsvar ved specialer 

   Bilag a: Sagsfremstilling 

   Reduktion af sidetal ved specialer 

b) Maksimale studietider 

   Bilag b: Uddrag af referat af møde i Områdestudienævnet 

6. Midtvejsevaluering (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Forslag til midtvejsevaluering fra CUL 

7. Sanktion ved manglende individualisering af eksamensopgaver (udsat fra 

sidste møde) 

Bilag: Forslag 

8. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 
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Studerende Julie Nakskov Rasmussen (næstformand) 

Studerende Martina Holden Sand 

Studerende Isabella Møller  

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Emil Outzen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Tørnsø Østergaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Julie Drejer Kornum, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Optag på kandidatuddannelserne 

Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne pr. 1. april 2015 fordeler sig således:  

 

Uddannelse 1.prioritet I alt 

Virksomhedskommunikation 118 218 

MACC 234 319 

Engelsk 32 72 

Fransk 2 4 

Spansk  11 20 

Tysk 14 18 

 

Der er nedgang i antallet af ansøgere til kandidatuddannelserne i sprog. Studieleder 

Kirsten Wølch Rasmussen redegjorde for forskellige faktorer, der kan have medvirket 

hertil, herunder dimensionering, manglende tid til markedsføring af uddannelsesre-

form, usikkerhed om translatørbeskikkelse, problemer med søgemaskiner på hjem-

mesiden. 

Genakkreditering  

De 6 bacheloruddannelser i international virksomhedskommunikation: Engelsk-
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fransk, Engelsk-tysk, Fransk-kommunikation, Tysk-kommunikation, Fransk-

europæiske studier, Tysk-europæiske studier er indstillet til positiv akkreditering. 

Indstillingerne skal behandles i akkrediteringsrådet i slutningen af juni måned. 

Orienteringsmøde for BA-studerende med kombinationen Sprog og Europæiske 

studier 

Der er afholdt orienteringsmøde for BA-studerende med kombinationen Sprog og 

Europæiske studier vedr. muligheder for kandidatoverbygninger. Uddannelsen er 

lukket for optag fra 2015 og frem pga. problemer med egnede overbygningsmulighe-

der udover kandidatuddannelserne i sprog. Uddannelsen giver endvidere adgang til 

kandidatuddannelserne i It, kommunikation og organisation, International Studies 

og Europastudier, men pga. indførelse af adgangsbegrænsning på disse uddannelser 

er det meget usikkert, om de BA-studerende med europæiske studier kan blive opta-

get. Uddannelsen giver ligeledes adgang til kandidatuddannelserne i virksomheds-

kommunikation og Corporate Communication under forudsætning af, at de stude-

rende har 30 ECTS valgfag, som er kommunikationsrelaterede, men de studerende er 

ikke retskravsansøgere til disse uddannelser.  

Cirka 35 studerende deltog i mødet.  

Udbud af valgfag 

Valgfag udbudt af Sprog og Erhvervskommunikation efterår 2015: 

BA   

Engelsk: 

Global Englishes 

Persuasion 

Researching Aspects of Business 

Spansk: 

Teknisk sprog 

International markedskommunikation 

BAMMC: 

Storytelling 

Social Marketing 

Cross Cultural Negotiation 

Microethnography in workplace interaction 

Persuasion 

KANDIDAT 

Cand.ling.merc. sprog: 

Billedmedieoversættelse  

Virksomhedskommunikation (dansk): 

Investor Relations  
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MACC (engelsk): 

Employer Brand Management  

Public Affairs 

Investor Relations 

Samtlige kandidatvalgfag udbydes til alle kandidatstuderende. 

Der var enighed om, at der udbydes for få valgfag på kandidatuddannelserne. De stu-

derende, der læser sprog, har mulighed for at vælge fag fra ARTS, men udbuddet er 

meget lille. Med afskaffelse af profilerne på cand.ling.merc. i sprog falder muligheden 

for at vælge profilfag som valgfag bort. Da mange studerende tager i praktik og vælger 

fag på Summer University, er der relativt få studerende, der vælger valgfag udbudt af 

BCOM, hvilket gør det vanskeligt med et større valgfagsudbud. 

Udfordringerne omkring valgfag vil blive drøftet på et kommende studienævnsmøde. 

Møde vedr. digital undervisningsevaluering 

Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen orienterede fra et møde i projektgruppen vedr. 

digital undervisningsevaluering. Projektgruppen består af repræsentanter fra BSS 

samt repræsentanter fra Center for Undervisning og Læring (CUL), som forestår ud-

viklingen og implementeringen af det nye digitale undervisningsevalueringssystem. 

Evalueringsskemaet består af 26 fælles spørgsmål, og de enkelte studienævn og un-

dervisere får på sigt mulighed for at tilføje individuelle spørgsmål. Skemaerne har 

været drøftet af studielederne på BSS, som bl.a. havde kommentarer til, at der var for 

mange spørgsmål af mere studiemiljømæssig karakter. Det er besluttet, at skemaerne 

afprøves i foråret 2015 på udvalgte fag på BSS. Under Fagstudienævnet ved Er-

hvervskommunikation er fagene Organisational Behaviour på BAMMC samt Corpo-

rate Communication in Change and Crisis Situations på MACC udtaget til pilotpro-

jektet. Fra efteråret 2015 overgår den administrative behandling af undervisningseva-

luering til CUL.  

Studienævnets procedure for opfølgning på undervisningsevaluering fortsætter som 

hidtil. 

Dimissionsfest den 2. oktober 2015 

Der afholdes dimissionsfest den 2. oktober 2015 kl. 15-18. Studienævnets formand er 

blevet bedt om at finde en taler blandt kommunikationsdimittenderne fra BCOM og 

modtager derfor gerne forslag hertil. 

Punkt 4. Afskaffelse af intern censur ved faget Introduction to Statistics 

på BA MMC 

Undervisningskoordinator Anne Ellerup har på vegne af lektor Irene Pollach, som er 

fagansvarlig for Introduction to Statistics, bedt om, at faget afvikles uden 10% intern 

censur ved eksamen den 10. maj. Efter en længere diskussion besluttede studienæv-

net at imødekomme forslaget, da netop dette fags karakter gør, at prøven egner sig til 
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bedømmelse uden censur, ligesom det fremgår af kursuskataloget, at tilsvarende fag 

på økonomi gennemføres uden censur. 

Studienævnet præciserede dog, at man fortsat ønsker at genindføre fuld intern cen-

sur, hvis de økonomiske forhold igen tillader det, og som udgangspunkt vil princippet 

om 10% intern censur blive fastholdt.  Det kan evt. overvejes at differentiere mellem 

fagene/prøverne, således at nogle prøver gennemføres uden censur og andre med 

fuld censur under hensyntagen til prøvernes kompleksitet.  

Punkt 5. Drøftelse af fremdriftsreform 

a) Specialer 

Afskaffelse af mundtligt forsvar ved specialer 

Studienævnets formand havde i samarbejde med instituttet udarbejdet en sagsfrem-

stilling til punktet. På studienævnsmødet den 16. marts 2015 vedtog studienævnet en 

model for håndtering af specialeprocessen med følgende tidsfrister: 

 

- 1.-31. januar: Udarbejdelse af opgaveformulering og plan for specialevejled-

ning samt løbende godkendelse af opgaveformulering og underskrivelse af 

specialekontrakt 

- 1. februar: Start på skriveperiode 

- 1. juni: Aflevering af kandidatspeciale 

 

Studerende har krav på at modtage bedømmelsen indenfor 30 dage, og dermed skal 

evaluering og votering, inkl. mundtligt forsvar, være afsluttet inden 30. juni. Evalue-

ringsprocessen vil medføre et stort pres på instituttets videnskabelige og administra-

tive medarbejdere, som inden for en snæver tidsramme skal håndtere en stor mæng-

de specialer. 

 

Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved afskaffelse af det mundtlige speciale-

forsvar.  

 

Både undervisere og studerende fremhævede det mundtlige specialeforsvar som es-

sentielt af faglige grunde. Da det mundtlige forsvar af bachelorprojektet blev afskaffet 

af økonomiske årsager, lagde studienævnet vægt på vigtigheden af at fastholde for-

svaret ved specialet. Derudover blev det nævnt, at det mundtlige forsvar kan rykke på 

specialekarakteren. Specialeskrivningstiden er fra februar 2016 blevet forkortet fra 5 

til 4 måneder, hvilket også blev fremført som argument for at fastholde mundtligt 

forsvar af specialet. Specialet afleveres ikke i Urkund, hvilket øger vigtigheden af at 

fastholde det mundtlige forsvar, som kan ses som en form for kontrol. 

 

Studienævnet drøftede derudover specialeprocessen generelt, og der blev opfordret 

til, at de studerende allerede ved påbegyndelsen af kandidatstudiet skal introduceres 

til specialeovervejelser. Også selve vejledningsprocessen, herunder prævejledning, 

kan rykkes længere frem, således at de studerende er forberedt mest muligt, når skri-
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veperioden på 4 måneder påbegyndes. Specialeorienteringsmøde kan evt. afholdes på 

1. eller 2. semester. 

 

Studienævnet henstiller til, at det mundtlige forsvar fastholdes. Processen evalueres, 

når den er kørt igennem første gang. Herefter vurderes det, om det er praktisk muligt 

at fortsætte med mundtligt forsvar af kandidatspecialer.  

 

Reduktion af sidetal ved specialer 

Pt skal specialer ved Erhvervskommunikation fylde mellem 50 – 80 sider. Da specia-

leskrivningsperioden fra februar 2016 forkortes til 4 måneder, drøftede studienævnet, 

om det var hensigtsmæssigt at reducere specialeomfanget. Studienævnet besluttede 

at fastholde omfanget af specialet på 50 - 80 sider. Dog skal de studerende informe-

res grundigt om, at det ikke er et krav, at specialet skal fylde 80 sider. Et godt speciale 

kan sagtens fylde mindre.  

 

b) Maksimale studietider 

Maksimale studietider skal besluttes i studienævnsregi på fakulteterne inden for en 

ramme på 1-3,5 år. Områdestudienævnet anbefaler, at der etableres en fælles praksis 

på tværs af BSS vedr. maksimale studietider, og har foreslået normeret tid + 2 år for 

såvel bachelor- som kandidatuddannelserne. Fagstudienævnet tilsluttede sig dette 

forslag 

 

Punkt 6. Midtvejsevaluering 
Studienævnet drøftede, hvorvidt midtvejsevalueringer skal indføres på Erhvervs-

kommunikation. Studielederne er af Center for Undervisning og Læring (CUL) blevet 

præsenteret for forskellige former for midtvejsevalueringer, og som bilag til punktet 

var der udsendt et forslag til midtvejsevaluering. 

 

Ideen er, at underviseren indleder første lektion i semestret med at fremlægge sine 

pædagogiske overvejelser, så de studerende forstår formatet af undervisningen, og 

hvad formålet med formatet er. Og så 6 uger senere laver man en midtvejs-

evaluering.  

 

Formålet med evalueringen af undervisningen er - gennem en løbende dialog mellem 

underviserne og deltagerne i undervisningen – at vurdere, om undervisningsforløbe-

ne inden for de givne rammer giver optimal læring hos deltagerne. 

 

Hensigten med evalueringsordningen er: 

 

a) at de studerende i undervisningsforløbene både evaluerer egen og undervise-

rens indsats i tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningsforløbene 

b) at de studerende i undervisningsforløbene ikke kun vurderer, om undervisnings-

forløbene efter deres opfattelse har været vellykkede eller ej, men også mere præ-
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cist hvad i undervisningsforløbene, og af hvilke grunde undervisningsforløbene 

eller elementer heri er lykkedes eller ikke lykkedes 

c) at de studerende giver underviserne en detaljeret, præcis og relevant tilbagemel-

ding, der muliggør justeringer og forbedringer af planlægning og gennemførsel af 

fremtidige undervisningsforløb. 

 

Evalueringen tager sigte på at beskrive og vurdere følgende elementer i undervisnin-

gen: 

 

1. Deltagernes indsats i undervisningsforløbene. 

2. Deltagernes interesse for faget/emnet og udviklingen heri. 

3. Undervisningsforløbets planlægning.  

4. Pensums/litteraturens relevans og anvendelighed som undervisningsgrundlag. 

5. De valgte undervisningsformers hensigtsmæssighed og praktisering. 

6. De studerendes udbytte alt i alt af deltagelsen i undervisningsforløbet 

 

Der vil blive afsat tid til udfyldelse af evalueringsark og afsluttende mundtlig evalue-

ring i de enkelte undervisningsforløb. 

 

Midtvejsevalueringen er ikke tænkt som et kontrolredskab, men i stedet en måde, 

hvorpå underviser har mulighed for at kvalitetssikre undervisningen. Derudover kan 

evalueringen benyttes direkte i det igangværende semester. Det blev pointeret, at det 

kan virke motiverende for de studerende at skulle udfylde en evaluering, som vil få 

indvirkning på deres egen undervisning.  

 

Studienævnets rolle i forbindelse med midtvejsevalueringen vil være at påse, at eva-

lueringen foretages, men ikke at kontrollere resultaterne af evalueringen. 

  

Medlemmer af studienævnet gjorde opmærksom på, at nogle former for kurser er 

mere egnede til midtvejsevaluering end andre. Det er ikke så hensigtsmæssigt med 

midtvejsevaluering, hvis fx flere undervisere deles om undervisningen i et fag. Stu-

dienævnet besluttede, at der skal være flere forskellige former for midtvejsevaluering, 

og at det skal være op til den fagansvarlige at beslutte evalueringsformen. Studiele-

derne tager kontakt til CUL for at høre nærmere om forskellige konkrete forslag til 

evalueringsformer.  

 

Studienævnet besluttede at indføre krav om midtvejsevaluering for alle fag gældende 

fra efterårssemestret 2015, og studienævnet lagde vægt på, at denne form for evalue-

ring skal benyttes som et arbejdsredskab for de enkelte undervisere undervejs i et 

undervisningsforløb. Underviserne orienteres om, hvilke forskellige former for midt-

vejsevalueringer, der kan vælges mellem.  

 

Punkt 7. Sanktion ved manglende individualisering af eksamensopgaver  

Studienævnet har besluttet, at skriftlige eksamensopgaver, der ikke opfylder form-

kravet om individualisering, ikke kan antages til bedømmelse og afvises. Sanktionen 
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om afvisning træder i kraft fra vintereksamen 2015/16, og sanktionen skal tydeligt 

fremgå af studieordning, kursuskatalog og forsiden til eksamensopgaver. Der var ud-

sendt forslag til de overordnede rammer med tilføjelse af tekst til studieordning og 

kursuskatalog. Forslaget blev godkendt, men hvis der er behov for yderligere detail-

regulering i de enkelte fag, kan kravene specificeres og eksemplificeres yderligere i de 

enkelte prøvebeskrivelser fx for så vidt angår krav om større sammenhængende 

tekststykker, minimum antal tegn o.l. 

 

Sætningen ”Den overordnede kvalitet af opgaven/projektet kan påvirke de individuel-

le karakterer”, ændres til ”Den overordnede kvalitet af opgaven/projektet vil påvirke 

de individuelle karakterer”.  

 

Det blev diskuteret, om individualisering skal ske ved angivelse af studienumre eller 

navn i indholdsfortegnelsen. Det blev besluttet, at ved skriftlige eksamensopgaver 

uden mundtligt forsvar skal individualisering ske ved angivelse af studienummer af 

hensyn til anonymiteten. Ved eksamensopgaver med mundtligt forsvar og/eller med 

vejledning skal individualisering ske ved angivelse af navn.  

 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 11.45 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Helle Kryger Aggerholm Hanne Falsig  Maria Tørnsø Østergaard 

Formand    Referent  Referent 

 


