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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Mandag den 8. juni 2015 kl. 12.30 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af datarapporter (1-årig uddannelsesevaluering) 

Bilag a-k: Datarapporter for BA i int. virksomhedskommunikation 

Bilag l-0: Datarapporter for CLM i sprog 

Bilag p: Retningslinjer for årlig status på kvalitetsarbejdet   

5. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser på CLM i sprog 

Bilag: Forslag til reviderede beskrivelser 

6. Drøftelse af ændring af prøven i Intern kommunikation til ren gruppeprøve 

Bilag: Forslag fra fagansvarlig og undervisningskoordinator 

7. Drøftelse af gruppeeksaminer, herunder gruppedannelser og -størrelser 

Bilag: Sagsfremstilling 

8. Praksis i forbindelse med automatisk tilmelding til og framelding fra valgfag 

Bilag: Sagsfremstilling 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen (næstformand) 

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Emil Outzen 
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Tørnsø Østergaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (pkt. 7-8) 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Studerende Isabella Møller  

Studerende Martina Holden Sand 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 7 behandles før punkt 6. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Periode for afvikling af specialer 

Dekanatet har på møde den 30. april 2015 drøftet praksis for afvikling af kandidat-

specialer efter fremdriftsreformens ikrafttræden som følge af igangværende drøftelser 

i Universitetsledelsen og på basis af input om praksis herfor vedtaget i studienævne-

ne. Dekanatet har besluttet, at de studerende skal tildeles vejledere senest 6 måneder 

før afleveringsfristen (ved aflevering den 1. juni skal vejleder være tildelt pr. 1. de-

cember), således at kandidatspecialet kan påbegyndes allerede ved udgangen af det 

forudgående semester. Dekanatet stiller ikke krav til, hvornår der skal være vejled-

ning i december/januar, det er op til institutterne/studienævnene rent fagligt at vur-

dere tilrettelæggelsen af vejledning i specialeforløbet. Universitetsledelsen kan ikke 

acceptere en begrænsning af specialeperioden til 4 måneder. 

Notat om specialepraksis ved Aarhus BSS, maj 2015 er udsendt til studienævnets 

medlemmer. 

 

Mundtligt forsvar for specialer 

På baggrund af henstillingen fra møde nr. 3 i studienævnet har institutlederen valgt 

at fastholde det mundtlige forsvar for specialer ved sommereksamen 2016. Processen 

vil herefter blive evalueret.  

  

Nye undervisningskoordinatorer 

Pr. 1. juni 2015 tiltræder der nye undervisningskoordinatorer inden for virksomheds-

kommunikation. Lektor Nikolaj Kure overtager koordinatorposten for BA i kommu-

nikation og lektor Marianne Grove Ditlevsen for kandidatuddannelsen i virksom-
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hedskommunikation. På BAMMC tiltræder lektor Trine Johansen som undervis-

ningskoordinator pr. 1. april 2016. 

 

Principper for planlægning af undervisning og eksamen 

Områdestudienævnet har godkendt principper for planlægning af undervisning og 

eksamen ved Aarhus BSS. Principperne er udsendt til studienævnets medlemmer. 

 

Afskaffelse af translatørbeskikkelse 

Lovforslaget om afskaffelse af autorisation af de danske translatører, som var en del 

af vækstpakken, blev vedtaget i slutningen af maj og får virkning fra januar 2016. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har anmodet Dansk Standard om at fremlægge et for-

slag til, hvordan en lokal dansk standard for oversættelser kan se ud. Forbundet 

Kommunikation og Sprog, Danske Translatører og Translatørforeningen har afvist 

det fremlagte forslag og arbejder på et forslag til en fremtidig certificeringsordning 

for oversættere i Danmark som afløser for den nuværende autorisationsordning.  
 

Punkt 4. Drøftelse af datarapporter (1-årig uddannelsesevaluering) 

Som led i institutionsakkrediteringen og kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet 

skal alle uddannelser gennemgås en gang årligt. Formålet er bl.a. at sikre et systema-

tisk eftersyn af uddannelserne med henblik på at afklare, hvilke indsatsområder der 

skal arbejdes med fremadrettet. Som bilag til punktet var der udsendt retningslinjer 

for årlig status på kvalitetsarbejdet samt datarapporter for følgende uddannelser: 

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation 

Engelsk-fransk 

Engelsk-spansk 

Engelsk-tysk 

Engelsk-kommunikation 

Fransk-kommunikation 

Spansk-kommunikation 

Tysk-kommunikation 

Engelsk-europæiske studier 

Fransk-europæiske studier 

Spansk-europæiske studier 

Tysk-europæiske studier 

Kandidatuddannelserne i sprog 

Cand.ling.merc. i engelsk 

Cand.ling.merc. i fransk 

Cand.ling.merc. i spansk 

Cand.ling.merc. i tysk 

For så vidt angår bacheloruddannelserne var der enighed om at sætte fokus på første-

årsfrafald og faglig trivsel. 
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Studienævnet vil følge førsteårsfrafaldet tæt. På basis af de to frafaldsundersøgelser 

fra hhv. 2011 og 2012 er der iværksat en række tiltag for at nedbringe frafaldet: re-

form af BA-uddannelserne (øget faglig sammenhæng/større fag med mere tid til for-

dybelse), mentorprojekt for førsteårsstuderende (fra ES13), omlægning af Rusintro-

duktionen (mere fagligt indhold/supplerende aktiviteter i den første måned efter stu-

diestart fra ES15), indførelse af dag om studieteknik og gruppearbejde (v/CUL fra 

ES15), etablering af studiegrupper ved studiestart (fra ES14), opsamlingsforløb i for-

bindelse med udvalgte reeksamener. Flere af disse initiativer har endnu ikke haft 

(fuld) effekt, ligesom det er uddannelserne fra før reformen, der danner grundlag for 

datarapporterne. 

Vedr. bacheloruddannelserne med kombinationen sprog og europæiske studier gør 

særlige forhold sig gældende. Det meget store frafald skyldes formentlig, at uddan-

nelserne lukkes fra 2015, at der ikke er tiltrækkelig faglig sammenhæng mellem sprog 

og europæiske studier, samt at der mangler klare overbygningsmuligheder.  

Faglig trivsel vil blive sat på dagsordenen til de kommende semestermøder. Da der 

som regel er et lille fremmøde til disse arrangementer, vil de studerende i studienæv-

net internt drøfte, hvordan der sikres et bedre fremmøde til semestermøderne, og om 

de evt. kan brandes på en anden måde. Specifikke initiativer til forbedring af faglig 

trivsel kunne være flere faglige/sociale arrangementer for erhvervssprog (gerne på 

tværs af BA og CLM, så de studerende kommer til at lære hinanden bedre at kende på 

tværs af niveauer), herunder karrierearrangementer. De nuværende Insight-

arrangementer har været afholdt i samarbejde med MentorMade, og de programsatte 

foredragsholdere har indtil videre været mest relevante for kommunikationsstude-

rende. Studienævnet opfordrede derfor Communication Council til også at udbyde ar-

rangementer specielt for sprogstuderende. 

For så vidt angår kandidatuddannelserne ønsker studienævnet at sætte fokus på fra-

fald, optjening af ECTS pr. semester (se dog nedenfor) og faglig trivsel. 

Studienævnet vil følge frafaldet tæt. Med virkning fra årgang 2015 er der gennemført 

en reform af CLM-uddannelserne, som bl.a. indebærer afskaffelse af profilerne. Dette 

forventes at styrke de studerendes faglige profil, så de fremover bliver en mere homo-

gen gruppe, hvilket forhåbentligt vil få positiv indvirkning på både frafald og faglig 

trivsel.  

Tallene vedr. ECTS-optjening pr. semester bør undersøges nærmere, da de ikke 

umiddelbart stemmer overens med undervisernes erfaringer. Spørgsmålet er, om tal-

lene evt. indeholder flere inaktive studerende, der trækker den gennemsnitlige ECTS-

optjening ned. Det er velkendt, at praktik har fyldt for meget, og at mange studerende 

udskyder specialet, fordi de forlænger deres praktik. Som opfølgning på denne pro-

blematik har studienævnet indført mulighed for 20 ECTS praktik.  

Vedr. faglig trivsel gør de samme forslag til tiltag sig gældende, som nævnt under ba-

cheloruddannelserne.  



 
 

    

Side 5/6 

 

For så vidt angår ledigheden er instituttet i samarbejde med Karrierecentret ved at 

planlægge ”integrerede karriereforløb”, hvor de studerende vil blive tilbudt en række 

aktiviteter, som får dem til mere aktivt at overveje deres fremtidige karriereforløb. 

Dette projekt har til formål at forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet, og 

projektet vil formentlig også indebære, at de studerende vil gå tidligt og målrettet i 

gang med at søge jobs. 

 
Datarapporterne drøftes på et møde med dekanatet den 11. juni. 

Punkt 5. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser på CLM i sprog 

Som bilag til punktet var der udsendt bilag med nye fag- og prøvebeskrivelser på 

CLM i sprog. Det drejer sig om fagene:  

 Oversættelse af virksomhedens økonomiske tekster og termstyring 

 Teknisk kommunikation og projektstyring 

 Interkulturel markedskommunikation og udenlandske medier 

 Juridisk oversættelse  

 

Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen orienterede om baggrunden for de foreslåede 

ændringer. Programmet, der benyttes i forbindelse med håndtering af systemstudie-

ordningerne, har ikke mulighed for at håndtere prøver med to karakterer, og derfor 

er prøverne i ovennævnte fag delt op i 2 eksamener af 6 timers varighed, i stedet for 

en samlet eksamen af 12 timers varighed. De studerende vil dermed fremover ikke 

kunne bestå på gennemsnittet af de to karakterer. Til gengæld vil studerende, som ik-

ke består et af to prøveelementer i et fag, kun skulle til reeksamen i den del af prøven, 

som de ikke har bestået.  

Studienævnet godkendte med enkelte bemærkninger de fremsendte fag- og prøvebe-

skrivelser. 

Punkt 6. Drøftelse af ændring af prøven i Intern kommunikation til ren 

gruppeprøve 

Erfaringen viser, at meget få studerende vælger at skrive projektrapporten i Intern 

kommunikation individuelt, da de ofte får problemer med at skrive reflekterende og 

dybdegående nok om både teori, metode og kommunikationsmateriale, fordi de kun 

har 10 normalsider til rådighed.  Det er derfor undervisningsgruppens opfattelse, at 

fagligheden højnes, hvis projektrapporten udarbejdes i grupper på minimum 2 stude-

rende.  

 

Herudover anser undervisningsgruppen gruppeeksamen som en del af kommunikati-

onsfeltets faglighed. Det er ikke kun et spørgsmål om at nå længere og dybere i den 

enkelte eksamination, men også et spørgsmål om, at gruppeeksamen opøver den stu-

derendes evne til at arbejde sammen om løsning af en kommunikationsfaglig pro-

blemstilling. Kommunikation som profession er i høj grad et teamorienteret felt, hvor 
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forskellige kompetencer og holdninger mødes, som i sidste ende skal forhandles til en 

samlet løsning. 

 

Studienævnet godkendte på denne baggrund forslaget om, at Intern kommunikation 

fra vintereksamen 2015 ændres til en ren gruppeprøve. 

 
Punkt 7. Drøftelse af gruppeeksaminer, herunder gruppedannelser og -

størrelser 

Dennis Karlsen, som deltog under punktet, orienterede om baggrunden for behovet 

for en fast praksis på området.  

 

Studienævnet besluttede at fastholde den nuværende praksis for gruppedannelse, 

men pointerede samtidig, at når studiet inkluderer tvungen gruppedannelse, er det 

vigtigt, at uddannelsen tager en del af ansvaret for at hjælpe grupper, der oplever sto-

re udfordringer i gruppesamarbejdet. I oktober afholdes en temadag om studieteknik 

for 1. årsstuderende. I denne anledning tager studielederne kontakt til CUL vedr. 

gruppearbejde. 

 

Til næste møde udarbejdes udkast til retningslinjer for gruppeeksaminer, herunder i 

hvilke tilfælde, det er muligt at få dispensation til at skrive alene.   

 

Punkt 8. Praksis i forbindelse med automatisk tilmelding til og framel-

ding fra valgfag 

Behovet for en fast praksis på området udspringer af fremdriftsreformens tilmel-

dingskrav.  

 

Studienævnet besluttede, at studerende, der ikke opfylder tilmeldingskravet skal ind-

kaldes til en samtale med en studievejleder. Ved dette møde aftales, hvilke valgfag 

den studerende skal tilmeldes det pågældende semester. Hvis den studerende ikke 

møder op til studievejledningsmødet, behandles sagen i dispensationsudvalget, hvor-

efter studielederen vil træffe beslutning om, hvilke fag den studerende skal tilmeldes. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt.  

 

Mødet sluttede kl. 14.30. 

 

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 


