
 

 

Fagstudienævnet ved 

Erhvervskommunikation 

 

 

31-10-2016 

 

 

 
 

Side 1/8 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

 

 

 

Referat af møde nr. 5 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 14.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

3. Orientering om fremtidig studienævnsstruktur v/prodekan Per Andersen  

4. Ekstraordinær indstilling af ny studieleder for BAMMC, MACC og CLM Virk-

somhedskommunikation 

5. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste  

6. Fagbeskrivelser foråret 2017 

 a. Godkendelse af valgfagsudbud 

 Bilag: Oversigt over valgfag på BA og KA 

 b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Bilag: Oversigt over nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser (med doku-

menter) 

c. Godkendelse af ændrede reeksamensformer 

Bilag: Oversigt og beskrivelser 

7. Orientering om spørgsmål til studiestartsprøver (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Studiestartsprøve på BSS 2016 

8. Drøftelse af forslag til delegation af afgørelseskompetence til administratio-

nen i dispensationssager 

Bilag: Delegationsskrivelse 

9. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016  

Bilag 8a: Evalueringsrapport (kun til studienævnsmedlemmer) 

Bilag 8b: Evalueringsrapport - sorteret (kun til studienævnsmedlemmer) 

10. Afrapportering vedr. RUS-ugen 

11. Tildeling af specialevejleder (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Oplæg vedr. specialevejledning 

12. Kommentering af justeringer i indikatorer på uddannelsesområdet 

Bilag: Notat vedrørende justering i indikatorer 

13. Eventuelt 
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 Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen  

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen  

KA-studerende Rasmus Schou Laursen (næstformand) 

BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen 

KA-studerende Kasper Ballermann (observatør) 

BA-studerende Malene Bjørn Dahl (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Thomas Lykke Pedersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Vejledning og studieinformation 

Katrine Hildebrandt, Vejledning og studieinformation  

 

Fraværende med afbud: 

KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4 om indstilling af ny studie-

leder. 
 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Orientering om fremtidig studienævnsstruktur v/prodekan Per 

Andersen 

Prodekan for uddannelse, Per Andersen, var inviteret til mødet med henblik på at 

komme med input omkring studienævnets arbejdsorganisering fremadrettet. 

 

Institut for Erhvervskommunikation nedlægges som selvstændigt institut fra 1. janu-

ar 2017, således at sprogdelen overgår til Arts, og kommunikationsdelen forbliver på 

Aarhus BSS. Studienævnet vil fortsat være placeret under Aarhus BSS, dvs. at praksis 

og studierammer fortsat hører under og administreres ift. de kendte BSS-rammer, så-

ledes at de studerende ved afslutning af deres uddannelse får udstedt et eksamensbe-

vis fra BSS.  

 

De uddannelser, som pt. hører under Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation, 

fortsætter under fagstudienævnet, som har det overordnede formelle ansvar for ud-

dannelserne. Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation af-

vikles i deres nuværende form, men fagligheden fortsætter på Arts med nye uddan-

nelser fra den 1. september 2017. De nye uddannelser med tilvalgsordning vil høre 

under studienævn på Arts.  
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 Studienævnsstrukturen fortsætter uændret, men studienævnet kan overveje, om man 

fremadrettet ønsker at nedsætte underudvalg/arbejdsgrupper, hvor de faglige diskus-

sioner kan foregå, og hvor man kan invitere studerende og VIP’er, der ikke er studie-

nævnsmedlemmer, til at deltage og bidrage med den faglighed, der måtte være behov 

for i de enkelte underudvalg. Underudvalgene har ikke beslutningskompetence, og de 

endelige beslutninger skal fortsat træffes af fagstudienævnet. Organisering med un-

derudvalg kendes fra både Arts og ST, og det forventes, at fagstudienævnet med en 

sådan organisering, kan holde færre og kortere møder. 

 
Punkt 4. Ekstraordinær indstilling af ny studieleder for BAMMC, MACC 

og CLM Virksomhedskommunikation 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm ønsker at fratræde posten som studieleder med 

virkning fra den 1. november 2016. Dekanen har accepteret anmodningen om fratræ-

delse og har bedt om indstilling af en ny studieleder snarest muligt. Institutledelsen 

på BCOM har foreslået lektor og nuværende koordinator på BA inden for kommuni-

kation Nikolaj Kure. Da instituttets forslag først er udsendt til studienævnet kort før 

mødet, gives der frist for forslag til indstilling af evt. andre kandidater til posten som 

studieleder til den 13. oktober. 

Efter fristens udløb er der ikke indkommet andre forslag, og dekanen har efterfølgen-

de godkendt indstillingen af Nikolaj Kure som studieleder. 

 

Punkt 5. Meddelelser 

Optagelsestal bachelor  

Status på antal ja-tak til pladstilbud per 19. august 2016 

(Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal fra 2015): 

 

International virksomhedskommunikation, i alt 473 (445) 

Engelsk-Tysk: 58 (31) 

Engelsk-Fransk: 20 (19) 

Engelsk-Spansk: 62 (60) 

Engelsk og kommunikation: 129 (130) 

Tysk og kommunikation: 33 (36) 

Fransk og kommunikation: 12 (11) 

Spansk og kommunikation: 36 (28) 

Marketing and Management Communication: 123 (130) 

 

Optagelsestal kandidat 

Status på kandidatoptaget efter at kandidatoptagets 2. rundeansøgningsfrist er udlø-

bet per 8. september 2016: 

 

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, i alt 237 

Engelsk: 40 

Fransk: 8 

Spansk: 11 

Tysk: 14 

Corporate Communication: 98 

Virksomhedskommunikation: 66 
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 ICM-uddannelsen i Herning 

Der er ikke længere aktive studerende på bacheloruddannelsen i international kom-

munikation og multimedier, og uddannelsen er hermed lukket endeligt. 

 

Studieintensitetsdag 

Torsdag den 22. september 2016 havde prodekanen for uddannelse inviteret alle un-

dervisere og ledere på Aarhus BSS til inspirationsdag om studieintensitet. Formålet 

med denne dag var, at undervisere fra BSS fik mulighed for erfaringsudveksling.  

 

Wise-flow afleveringsfrist  

Fra efterårssemesteret følges samme praksis for for sen aflevering af eksamensopga-

ver ved alle digitale eksamener. Eksamensopgaver der ikke uploades og afleveres ret-

tidigt inden for flowets frist antages ikke til bedømmelse. Fremover gives kun dispen-

sation til for sen aflevering, hvis særlige omstændigheder kan dokumenteres. Det an-

befales derfor, at alle studerende påbegynder upload af eksamensopgaven i god tid –  

gerne 15-20 minutter før afleveringstidspunktet.  

 

Summer University 2017 

Der var indkaldt kursusudbud til AU Summer University 2017 med deadline for ind-

sendelse af fagbeskrivelser den 15. august 2016. Der er indkommet ét fag Storytelling 

som strategisk ledelsesværktøj, som også blev udbudt i 2016. 

 

Fremdriftsreform ll – Akkumuleret studieaktivitetskrav  

Udvalget for Uddannelse har i samarbejde med Aarhus Universitet besluttet at fast-

sætte studieaktivitetskravet som et akkumuleret studieaktivitetskrav, der betyder, at 

studerende skal bestå 45 ECTS pr. studieår. Der skal ikke indgå bestemte aktiviteter i 

aktivitetskravet, men beståede ECTS skal altid anvendes til at opfylde et eventuelt ik-

ke opfyldt aktivitetskrav fra tidligere studieår. Hvis en studerende eksempelvis består 

60 ECTS på første studieår, skal den studerende bestå 30 ECTS på 2. studieår. 

Studerende, der ikke lever op til det akkumulerede aktivitetskrav, kan ikke fortsætte 

på uddannelsen, og indskrivningen vil blive bragt til ophør.  

 

Hurtig reeksamen ved afviste bachelorprojekter 

Fremadrettet udbydes hurtig reeksamen for afviste bachelorprojekter grundet mang-

lende individualisering og overskridelse af omfang. Med aflevering 1. september sik-

res den studerendes direkte optagelse på kandidatuddannelsen, da det betingede op-

tag udløber den 30. september.  

 

Studiegruppedag 

Der blev afholdt studiegruppedag for alle bachelorstuderende i international virk-

somhedskommunikation på 1. semester den 20. september, hvor de studerende selv 

skulle danne studiegrupper. Dagen er placeret tre uger inde i semestret, så det forhå-

bentlig kan undgås, at flere af grupperne bliver for små eller bliver opløst pga. stude-

rende, der ikke har påbegyndt deres uddannelse. Derudover har de studerende kun-

net bruge de første tre uger af semestret på at prøve sig lidt frem i forskellige gruppe-

konstellationer med deres medstuderende. De studerende må kun danne gruppe med 

medstuderende på samme hold og med samme studieretning, idet de dermed vil 

kunne arbejde i samme læsegruppe i alle fag. De studerende, som ikke selv har dan-
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 net gruppe den 20. september, er administrativt blevet sat sammen i grupper. Efter 

efterårsferien evalueres studiegruppedannelsen. 

 

Valg på AU 2016 

Der afholdes valg til studenterpladserne i studienævnet den 21.-24. november 2016. 

Sidste frist for aflevering af opstillingslister er den 4. november kl. 12.00. Yderligere 

oplysninger kan ses på www.au.dk/valg. 

 

Punkt 6. Fagbeskrivelser foråret 2017 

 a. Godkendelse af valgfagsudbud 

 Studienævnet godkendte følgende valgfagsudbud for foråret 2017: 

 

BA 

Engelsk 

 Introduction to Legal English in the Marketplace 

 Persuasion 

 Researching Aspects of Business 

 Web-based Communication for the Marketplace 

Fransk 

 Business-to-business markedskommunikation 

 Turismekommunikation mellem Danmark og Frankrig  

Spansk 

 Forhandling og præsentation 

 Juridisk sprog 

 CSR og CSR-kommunikation i Latinamerika 

Tysk 

 Kommunikation, Kultur und Verhalten in Deutschland und anderen deutsch-

sprachigen Gebieten 

 Sprachliche Textlektüre 

Europæiske studier 

 Den globale dimension i EU’s udenrigspolitik 

(Herudover har de studerende mulighed for som valgfag at vælge de to obligatori-

ske fag fra BAMMC-uddannelsen Communication in a Management Perspective 

og Communication in a Global Perspective) 

Kommunikation 

 Den digitale arbejdsplads 

 Organisationskultur og intern værdikommunikation 

 Reklame og strategisk planning. Fra idé til kreativ briefing, grundlaget for effektiv 

budskabsformidling. 

 Social marketing 

 Storytelling 

Valgfag uden for fagområderene 

 Storytelling 

 Social marketing 

 

 

http://www.au.dk/valg
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 KA 

Virksomhedskommunikation 

 Corporate Communication i kulturens institutioner 

 Krisekommunikation 

MACC 

 CSR and Sustainability Communication 

 Proces Consultation and Relationships 

 Social Media in Corporate Communication 

 

b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Den globale dimension i EU's udenrigspolitik  

Valgfaget blev godkendt med den bemærkning, at timetallet iht. timeudmeldingsmo-

dellen skal sættes op til 56 timer. 

 

Researching Aspects of Business 

Studienævnet godkendte, at ECTS-vægten på valgfaget øges fra 5 til 10 ECTS. Den 

øgede ECTS-vægt afspejler sig ikke i fagbeskrivelsen, men studienævnet går ud fra, at 

den øgede arbejdsbelastning for de studerende vil fremgå af semesterplanen. 

 

Spansk grammatik og fagsproglig tekstproduktion 

Studienævnet godkendte, at prøveformen ændres fra løbende evaluering til skriftlig 

stedprøve med en varighed på 5 timer. 
 

CSR and Sustainability Communication 

Studienævnet godkendte såvel titelændring som ændring af ECTS-vægt fra 5 til 10 

ECTS. Den øgede ECTS-vægt afspejler sig ikke direkte i fagbeskrivelsen, men studie-

nævnet går ud fra, at den øgede arbejdsbelastning for de studerende vil fremgå af se-

mesterplanen. 

 

Corporate Media og Project Management 

Studienævnet fandt det ikke tilstrækkeligt begrundet, at opgavernes omfang skal 

øges, da det samtidig medfører, at eksamen bliver dyrere. Studienævnet godkendte 

dog, at besvarelserne kan øges til max. 11 sider, da denne mindre forøgelse kan rum-

mes inden for samme norm. 

 

c. Godkendelse af ændrede reeksamensformer 

Den nye fremdriftsmodel på Aarhus Universitet betyder, at de studerende selv skal 

tilmelde sig reeksamener, dvs. at der i årshjulet for undervisnings- og eksamensplan-

lægning skal være afsat tid til eksamenstilmeldinger. I henhold til Eksamensbekendt-

gørelsen skal reeksamen i forbindelse med vintereksamener finde sted i februar. Det-

te understøttes af, at universiteterne i henhold til SU-reglerne skal melde de stude-

rendes studieaktivitet ind to gange om året, nemlig den 15. september og – i forbin-

delse med reeksamener til vintereksamenen – den 15. marts. Hvis karaktererne ikke 

senest er registreret på det tidspunkt, kan de studerende risikere at miste deres SU. 

Derfor er der på BSS indført følgende frister i forbindelse med eksamen og reeksa-

men fra og med vinterneksamen 2016/17: 
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  Seneste inddatering af bedømmelser af ordinær vintereksamen: 5. februar 

 De studerendes tilmelding til reeksamener: 6.-8. februar 

 Afholdelse af reeksamener: 15.-28. februar 

 Seneste inddatering af bedømmelser: 14. marts 

 

For at kunne overholde disse frister har det i nogle tilfælde været nødvendigt med en 

anden reeksamensform end den ordinære. Som bilag til punktet var der udsendt for-

slag til ændrede reeksamensformer ved en række prøver. 

 

Studienævnet drøftede indledningsvist en række udfordringer i forbindelse med de 

foreslåede reeksamener, herunder at de mundtlige prøver ikke bør have en varighed 

ud over 30 minutter (45 minutter er forbeholdt specialeforsvar), at det kan være van-

skeligt at nå at afholde vejleding pga. de korte tidsfrister, og at det vil være i orden 

med supplerende spørgsmål inden for pensum for at sikre fagligheden i de tilfælde, 

hvor den skriftlige del er af et mindre omfang end ved den ordinære eksamen. 

 

Prøveformen synopsis med mundtligt forsvar tilføjes studieordningerne for MACC og 

CLM i Virksomhedskommunikation. 

 

Yderligere kommentarer til de enkelte reeksamensformer skal fremsendes senest den 

12. oktober. 

 

Punkt 7. Orientering om spørgsmål til studiestartsprøver 

Orienteringen vil fremgå af meddelelseslisten til næste møde. 

 

Punkt 8. Drøftelse af forslag til delegation af afgørelseskompetence til 

administrationen i dispensationssager 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Afrapportering vedr. RUS-ugen 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 11. Tildeling af specialevejleder  

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 12. Kommentering af justeringer i indikatorer på uddannelsesom-

rådet 

Eventuelle kommentarer til justeringerne skal fremsendes skriftligt senest torsdag 

den 13. oktober. 

 

Punkt 13. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
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 Mødet sluttede kl. 16.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

 

Helle Kryger Aggerholm  Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin 

Formand    Referent  Referent 

 


