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Referat af møde nr. 3 i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommuni-

kation 

 
Tid: Onsdag den 26. april 2017 kl. 13.30 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste  

4. Indledende drøftelse af organisering af Studienævnet for Erhvervskommuni-

kation fra 2018-2021 

Bilag: Indstilling vedr. Interim-fagstudienævnet fra møde nr. 7 den 8.12.16  

5. Godkendelse af fagbeskrivelse for fag til Winther School/valgfag på BAMMC 

Bilag: Fagbeskrivelse for Branding and Advertising in Complex Markets 

6. Credit-konvertering i forbindelse med udlandsophold 

Bilag: Notat fra Aarhus BSS International 

7. Indstilling vedr. lukning af CLM i virksomhedskommunikation fra 2018 

Bilag: Udkast til indstilling til dekanen 

8. Indstilling af norm for reeksamen ved bachelorprojekter på bacheloruddan- 

nelserne i international virksomhedskommunikation 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Lektor Nikolaj Kure (studieleder) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

Lektor Martin Nielsen 

BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (næstformand) 

BA-studerende Malene Bjørn Dahl 

KA-studerende Rasmus Schou Laursen 

KA-studerende Kasper Ballermann 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 
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Fraværende: 

Lektor Anne Schjoldager  

BA-studerede Louise Wangberg 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler (observatør) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Institutionsakkreditering 

Aarhus Universitet har haft akkrediteringspanelets rapport i høring, der umiddelbart 

indstiller AU til en betinget positiv akkreditering. AU har den 23. marts fremsendt 

høringssvar til akkrediteringsinstitutionen med sigte på at ændre indstillingen til en 

fuld akkreditering. Afgørelsen om institutionsakkreditering træffes i akkrediterings-

rådet i juni 2017. 

 

Studiemiljøundersøgelse 

Aarhus Universitet gennemfører hvert tredje år en stor undersøgelse af sine studeren-

des trivsel. Formålet med undersøgelsen er at give et klart billede af trivslen på AU 

både helt overordnet, men endnu vigtigere på de enkelte studier og fag, hvor der er 

mulighed for at gøre noget, hvis der er behov for det. Resultaterne af studiemiljøun-

dersøgelsen, som blev gennemført i efteråret 2016, er offentliggjort og kan ses på 

http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/ 

Studiemiljøundersøgelsen vil blive drøftet på næste studienævnsmøde. 

 

Arbejdsgruppe vedr. uddannelsesudvikling 

Der er nedsat en arbejdsgruppen til udvikling af MACC-uddannelsen (med udbud til 

september 2018). Gruppens arbejde skal være afsluttet senest den 1. januar 2018, og 

de studerende vil blive inddraget i processen. Kommissoriet for arbejdsgruppen er 

medsendt som bilag til studienævnets medlemmer. 

 

Cand.merc. i Market Communication 

Fakultetsledelsen har godkendt, at der fra 2018 udbydes en cand.merc.-linje i Market 

Communication. Der er tale om en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor forståelse af 

kommunikation i ledelsesprocesser og –funktioner indgår. Kommunikationsfagene 

leveres af sektionen for virksomhedskommunikation på Institut for Virksomhedsle-

delse. 

 

Kun elektronisk upload af specialer 

Fra 1. juni 2017 sker der ikke længere fysisk aflevering af specialer på Aarhus BSS. 

Specialer uploades således udelukkende til WISEflow af den studerende, og bedøm-

mere modtager kun specialet i elektronisk form. Dette gælder både specialer med og 

uden mundtligt forsvar. 

 

http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/
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Pædagogisk inspirationsdag vedr. den gode forelæsning 

Prodekan for uddannelse Per Andersen har inviteret alle undervisere på Aarhus BSS 

til inspirationsdag om den gode forelæsning den 4. maj. Formålet er at udveksle erfa-

ringer og få ny inspiration til, hvordan det nok mest udbredte undervisningsformat 

kan blive endnu mere inspirerende, aktiverende, relevant og studentercentreret.  

 

Workshop om digital kursusevaluering på Aarhus BSS 

Studienævnets medlemmer er blevet inviteret til at deltage i en Workshop om det fæl-

les digitale kursusevalueringssystem torsdag den 18. maj. 

 

Observatører til Uddannelsesnævnet for BA i IVK og CLM (sprog) på Aarhus BSS 

Der er indtrådt 3 observatører i Uddannelsesnævnet for BA i IVK og CLM (sprog), 

som repræsenterer hhv. Bacheloruddannelserne i IVK i engelsk og kommunikation, 

tysk og kommunikation samt CLM i sprog. 

 

Punkt 4. Indledende drøftelse af organisering af Studienævnet for Er-

hvervskommunikation fra 2018-2021 

I perioden frem til næste valg i efteråret 2017 har Interim-fagstudienævnet til opgave 

at udarbejde retningslinjer for organiseringen af det fremtidige studienævn (herun-

der forslag til fremtidige valggrupper og repræsentationsområder) for perioden 2018-

2021. Retningslinjerne bør bl.a. sikre det forskelligartede fokus på uddannelserne un-

der studienævnet. På uddannelserne på Arts forventes fokus primært at være tilrette-

læggelse, gennemførelse og færdiggørelse af uddannelserne, mens fokus på uddan-

nelserne på Aarhus BSS primært vil være tilrettelæggelse, gennemførelse og udvik-

ling. Udviklingen af uddannelserne på Arts foregår i det respektive studienævn på 

Arts, hvor der er udarbejdet nye studieordninger for både bachelor- og kandidatud-

dannelserne for optag fra sommeren 2017. 

 

På nuværende tidspunkt er medlemmerne af studienævnet ligeligt fordelt mellem 

Arts og Aarhus BSS. Da der ikke optages nye studerende på de uddannelser, der ad-

ministreres af Arts, og studentertallet inden for dette repræsentationsområde derfor 

vil være faldende, fandt studienævnet det hensigtsmæssigt, at antallet af repræsen-

tanter fra Arts reduceres med én videnskabelig medarbejder og én studerende. 

 

Studienævnet vil foreslå, at medlemstallet på 12 (6 videnskabelige medarbejdere og 6 

studerende) fastholdes, men med følgende sammensætning: 

 

Videnskabelige medarbejdere: 

4 videnskabelige medarbejdere fra Institut for Virksomhedsledelse (repræsentations-

område: sektionen for Virksomhedskommunikation), 2 videnskabelige medarbejdere 

fra Institut for Kommunikation og Kultur.  

  

Studerende: 

4 studerende der repræsenterer uddannelserne BA MMC, Kandidatuddannelsen i 

Virksomhedskommunikation og MACC, 2 studerende der repræsenterer bachelorud-

dannelserne i international virksomhedskommunikation. 
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Når der ikke er flere studerende indskrevet på bacheloruddannelserne i international 

virksomhedskommunikation, udtræder de 2 studerende, der repræsenterer disse ud-

dannelser, samt de 2 videnskabelige medarbejdere fra Institut for Kommunikation og 

Kultur af studienævnet, og repræsentationsområdet lukkes. Studienævnet vil herefter 

fortsætte med 8 medlemmer. 

 

Efter studienævnsmødet har det vist sig, at dekanatet forud for valget til studienæv-

nene i efteråret 2017 har besluttet at evaluere studienævnsstrukturen ved Aarhus BSS 

med henblik på fremadrettet at sikre en robust model, der kan rumme såvel nuvæ-

rende uddannelser som nye uddannelsesinitiativer. Dekanatet ønsker, at den fremti-

dige organisering af Studienævnet for Erhvervskommunikation skal indgå i denne 

proces, og studienævnet er derfor blevet bedt om at komme med en endelig indstil-

ling allerede i midten af maj. Efter skriftlig høring af studienævnets medlemmer, fast-

holdes den foreløbige indstilling som skitseret ovenfor. 
 

Punkt 5. Godkendelse af fagbeskrivelse for fag til Winther School/valgfag 

på BAMMC 

Aarhus BSS International har efterspurgt et kommunikationsfag, som kan udbydes 

på Winther School i januar 2018. Trine og Sophie har derfor udviklet faget Branding 

and Advertising in Complex Markets, som også vil kunne følges af BAMMC-stude-

rende som valgfag. 

 

Studienævnet så positivt på faget, som blev godkendt med enkelte bemærkninger. 

Der vil blive tilføjet en reeksamensbeskrivelse i overensstemmelse med det format, 

der gælder for reeksamen ved de øvrige fag på Winther School.  

 

Punkt 6. Credit-konvertering i forbindelse med udlandsophold 

Baggrunden for notatet fra Aarhus BSS International, som var udsendt som bilag til 

punktet, er, at de studerende på tværs af institutterne på Aarhus BSS oplever forskel-

lige konverteringer af udenlandske credits til ECTS. 

 

Det indstilles derfor i notatet, at Interim-fagstudienævnet tilslutter sig fælles prak-

sis/princip for konvertering i forbindelse med udenlandsk merit eller alternativt, at 

Interim-fagstudienævnet vedtager og/eller henviser til alternativ praksis/princip for 

konvertering. 

 

Formålet med en fælles praksis er at sikre ensartethed og gennemsigtighed i vurde-

ringen af merit fra institutioner, som ikke anvender ECTS, samt at sikre, at stude-

rende på Aarhus BSS, som tager på udveksling til de samme institutioner, behandles 

ens på tværs af uddannelser. 

 

Fagstudienævnet ser meget positivt på etablering af en fælles praksis for konverte-

ring, men inden studienævnet tilslutter sig den foreslåede praksis, ønskes det oplyst, 

hvilke konsekvenser denne praksis får for de studerende. Kan forslaget ses som en 

fortsættelse af den nuværende praksis, eller er der tale om en markant afvigelse? Her-
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udover skal det undersøges, hvilken praksis der vil gælde for de studerende på bache-

loruddannelserne i international virksomhedskommunikation, da de administreres af 

Arts. 

 

Spørgsmålene vil blive forelagt Aarhus BSS International, og konvertering af credits 

tages op igen på næste møde. 

 

Studienævnet ser i øvrigt meget gerne, at der etableres en fælles AU-model for kon-

vertering af udenlandske credits, hvis det er muligt. 
 

Punkt 7. Indstilling vedr. lukning af CLM i virksomhedskommunikation 

fra 2018 

Studieleder Nikolaj Kure redegjorde for processen forud for indstillingen til lukning 

af CLM i virksomhedskommunikation, som skal ses i lyset af de ledelsesbeslutninger, 

der er truffet vedr. uddannelsesporteføljen under studienævnet. Baggrunden for ind-

stillingen er, at bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i 

sprog og kommunikation, som giver dimittenderne retskrav på optagelse på CLM i 

virksomhedskommunikation, er under afvikling og havde sidste optag september 

2016.  

 

Studienævnet deler studieleder Nikolaj Kures bekymring for, at der er risiko for et af-

tagende engagement i en uddannelse under afvikling, og at der derfor sandsynligvis 

vil være en stigende interesse for den engelske kandidatuddannelse (MACC) både 

blandt undervisere og studerende. Dette vil formentlig indebære, at der vil blive 

iværksat relativt få udviklingsinitiativer for så vidt angår CLM i virksomhedskommu-

nikation, hvorimod MACC-uddannelsen bliver langt mere udviklings- og fremtidsori-

enteret. Herudover vil en ringe søgning til CLM i virksomhedskommunikation med-

føre små hold og et ikke optimalt studiemiljø. 

 

Nikolaj Kure orienterede om, at der var været afholdt et stormøde den 2. marts 2017 

med de studerende fra bacheloruddannelserne i international virksomhedskommuni-

kation i sprog og kommunikation om BSS overbygningsuddannelserne inden for virk-

somhedskommunikation med deltagelse af bl.a. dekanen, prodekanen for uddan-

nelse, studielederen og studienævnsformanden. Formålet med stormødet var at indgå 

i dialog med de studerende for at høre deres holdninger til studielederens forslag til 

lukning af CLM i virksomhedskommunikation, som ses som den bedste mulighed un-

der de givne omstændigheder. Der var frist for endelige tilbagemeldinger den 15. 

marts fra de studerende i form af bekymringer/ønsker mv. i forhold til forslaget om 

at lukke CLM i virksomhedskommunikation, og der er ikke efter mødet kommet ind-

vendinger. 
 

Bl.a. på baggrund af konklusionerne fra stormødet indstiller studienævnet, at CLM i 

virksomhedskommunikation lukkes for optag fra 2018, dvs. med sidste optag i sep-

tember 2017, og at dimittenderne med en bacheloruddannelse i international virk-

somhedskommunikation i sprog og kommunikation får overført deres retskrav fra 

CLM i virksomhedskommunikation til MACC-uddannelsen fra 2018. 
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For at imødekomme de studerende fra bacheloruddannelsen i international virksom-

hedskommunikation i sprog og kommunikation, der kan være bekymrede for at 

skulle aflægge eksamen på engelsk, vil der i studieordningen for MACC 2018 og 2019 

blive indarbejdet mulighed for at aflægge eksamen på dansk, i det omfang det er mu-

ligt. Det tilstræbes, at denne mulighed vil gælde for langt de fleste eksamener med 

kun meget få undtagelser. Undervisning (men ikke nødvendigvis vejledning) vil være 

på engelsk, men specialet vil kunne afvikles på dansk for de studerende, der måtte 

ønske det. 

 

Punkt 8. Indstilling af norm for reeksamen ved bachelorprojekter på ba-

cheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation 

Da reeksamensformen ved bachelorprojekter er ændret til hurtig reeksamen, skal der 

fastsættes en norm for det nye format. Der blev foreslået en norm på 3 timer. Efter 

mødet har de to institutledere fra hhv. Institut for Virksomhedsledelse og Institut for 

Kommunikation og Kultur godkendt en norm på 4 timer. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Mødet sluttede kl. 15.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin 

Formand    Referent  Referent 

 


