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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 5 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Torsdag d. 17. september 2015 kl. 14.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

4. Drøftelse af frister i forbindelse med specialeprocessen, herunder vejledning 

Bilag: Sagsfremstilling 

5. Drøftelse af 5-årige uddannelsesevalueringsrapporter for BAMMC, MACC og 

CLM i virksomhedskommunikation 

Bilag: Evalueringsrapporter 

6. Drøftelse af fælles spørgsmål for BSS til ny kursusevaluering 

Bilag: Udkast til fælles spørgeskema og evalueringsprocedure 

7. Godkendelse af kursusudbud på Summer University 

Bilag: Kursusbeskrivelser 

8. Fagbeskrivelser foråret 2016 

a. Godkendelse af valgfagsudbud 

Bilag: Oversigt over valgfag på BA og KA 

b. Godkendelse af nyt valgfag inden for Europæiske studier 

Bilag: Fagbeskrivelse for Politisk kommunikation 

c. Godkendelse af ændring af prøvebeskrivelser 

Bilag: Indstilling og prøvebeskrivelser for Planlægning af virksomheds-

kommunikation og Communication Planning and Measurement 

9. Midtvejsevaluering 

10. Beskrivelse af individualisering i studieordningerne 

Bilag: Sagsfremstilling  

11. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2015 

Bilag: Evalueringsoversigt (kun til studienævnets medlemmer) 

12. Drøftelse af retningslinjer for gruppeeksaminer 

Bilag: Udkast til retningslinjer 



 
 

    

Side 2/9 

 

13. Fastsættelse af grænseværdi (gul kategori) for undervisningsevaluering 

Bilag: Sagsfremstilling  

14. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Studerende Isabella Møller 

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Martina Holde Sand 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Julie Drejer Kornum, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Optagelsestal bachelor 

Status på antal ja-tak til pladstilbud per 2. september 2015 

(Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal fra 2014): 

 

International virksomhedskommunikation, i alt 445 (405) 

Engelsk-Tysk: 31 (44) 

Engelsk-Fransk: 19 (12) 

Engelsk-Spansk: 60 (55) 

Engelsk og kommunikation: 130 (81) 

Tysk og kommunikation: 36 (42) 

Fransk og kommunikation: 11 (8) 

Spansk og kommunikation: 28 (69) 
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Marketing and Management Communication: 130 (94) 

 

Optagelsestal kandidat 

Status på kandidatoptaget per 28. september 2015: 

 

Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation: 

Engelsk: 30 

Fransk: 3 

Spansk: 14 

Tysk: 12 

 

Corporate Communication: 115 

Virksomhedskommunikation: 70 

 

Kandidatdimissionen 2015 

Dimissionsfesten for kandidater afholdes fredag den 2. oktober kl. 15.00  i Aulaen 

(bygn. 1412). 

 

Principper for planlægning af undervisning og eksamen 

De endelige versioner af principperne for planlægning af undervisning og eksamen 

kan nu ses via dette link: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-

eksamen/. 

 

Revideret Code of Conduct for de studerende ved Aarhus BSS 

Som følge af det nye navn, Aarhus BSS, samt ønske om en mindre omformulering, 

har en revideret Code of Conduct for de studerende netop været til kommentering 

blandt fagrådene ved Aarhus BSS. 

 

Den opdaterede version kan findes via web: http://bss.au.dk/da/uddannelser/code-

of-conduct-for-studerende/ og vil også indgå i ruspjecerne til de nye studerende fra 

september 2015. 

 

Følgende formulering er ændret: 

 

Fra: 

”Ved at udvise et højt ambitionsniveau og påtage sig medansvar for undervisningen, 

egen læring, gruppearbejder og projekter, kan de studerende bidrage til at skabe et 

dynamisk og inspirerende fagligt miljø og dermed være med til at fremme en god læ-

ringsproces.” 

 

Til: 

”Det forventes, at de studerende ved Aarhus BSS bidrager til at skabe et dynamisk og 

inspirerende fagligt miljø, der fremmer en god læringsproces, ved at udvise et højt 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/
http://bss.au.dk/da/uddannelser/code-of-conduct-for-studerende/
http://bss.au.dk/da/uddannelser/code-of-conduct-for-studerende/
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ambitionsniveau og påtage sig medansvar for undervisningen, egen læring, gruppe-

arbejder og projekter.” 

 

Det var studienævnets opfattelse, at der bør arbejdes på, at fakultetets Code of Con-

duct for studerende indarbejdes bedre i de studerendes bevidsthed. Det er ikke til-

strækkeligt, at det blot nævnes i forbindelse med studiestarten, men kan med fordel 

også tages op i forbindelse med arbejdet med eksempelvis at gøre opmærksom på de 

studerendes eget medansvar for et positivt og dynamisk læringsmiljø. 

 

Akkrediteringsrådets afgørelse vedr. genakkreditering af bacheloruddannelserne i 

international virksomhedskommunikation 

Følgende uddannelser er akkrediteret positivt gældende til d. 4. februar 2017 svaren-

de til den resterende turnusperiode: 

 
- Engelsk og fransk 
- Engelsk og tysk 
- Fransk og europæiske studier 
- Fransk og kommunikation 
- Tysk og europæiske studier 
- Tysk og kommunikation 

 

Invitation til inspirationsdag om effektiv feedback 

Center for Undervisning og Læring (CUL) inviterer til inspirationsdag om effektiv 

feedback fredag d. 2. oktober 2015. Arrangementet henvender sig til studieledere, 

studienævnsmedlemmer og undervisere ved Aarhus BSS. Tilmeldingsfristen er d. 18. 

september, og invitationen er sendt til studienævnets medlemmer. 

 

Automatisk tilmelding til speciale 

Opgørelse per 1. september 2015 over antal studerende, der endnu ikke er tilmeldt 

specialet i efterårssemesteret og skal tilmeldes automatisk: 

 

Uddannelse I alt 

Virksomhedskommunikation 0 

MACC 2 

Engelsk 12 

Fransk 2 

Spansk  5 

Tysk 4 

 

Revideret alkoholpolitik for studiestarten 

Områdestudienævnet har vedtaget, at der skal være en fælles alkoholpolitik for stu-

diestarten på Aarhus BSS gældende fra september 2015. Alkoholpolitikken kan findes 

på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-

studiestart/alkoholpolitik-for-studiestart/. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-studiestart/alkoholpolitik-for-studiestart/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-studiestart/alkoholpolitik-for-studiestart/
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Strategiske midler 

Der er ansøgningsfrist til strategiske midler i AU-puljen den 21. september, og der er 

ifølge Hovedområdestudienævnet stadig midler at søge. 

 

Studieteknisk dag 

Der afholdes studieteknisk dag for bachelorstuderende på 1. semester ultimo oktober 

i samarbejde med CUL. Dagen vil indeholde oplæg omkring studieteknik ved CUL, og 

der vil ydermere være oplæg omkring tilrettelæggelse af specifikke fagforløb, gruppe-

arbejde mv. 

 

Workshop om akademisk skrivning 

Der afholdes workshop om akademisk skrivning for de bachelorstuderende på 5. se-

mester som optakt til bachelorprojektet. For bachelorstuderende i international virk-

somhedskommunikation afholdes workshoppen medio/ultimo november 2015 og for 

BAMMC-studerende i februar 2016 (udskudt pga. mulighed for udveksling på 5. se-

mester). 

 

Integreret karriereforløb 

Der afholdes et integreret karriereforløb i samarbejde med AU Career for alle kandi-

datstuderende på BCOM. Forløbet vil bestå af en række workshops, der vil opøve de 

studerendes jobparathed, bevidstgørelse af egne styrker og kompetencer, netværks-

opbygning, mv. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 

 

Fredagsbar 

Den nye fredagsbar i Nobelparken åbner første gang fredag den 18. september. 

 

Introduktion for nye studerende uden for RUS-ugen 

For nye studerende er der i ugerne 37-41 introduktion til bl.a. biblioteket, litteratur-

søgning, Wiseflow og URKUND. 

 
Punkt 4. Drøftelse af frister i forbindelse med specialeprocessen, herun-

der vejledning 

Fremover er der to starttidspunkter for specialeskrivning hhv. 1. februar (med afleve-

ringsfrist 1. juni) og 1. september (med afleveringsfrist 1. januar). Dekanatet har be-

sluttet, at de studerende skal tildeles vejledere senest 6 måneder før afleveringsfri-

sten, således at specialet kan påbegyndes allerede ved udgangen af det forudgående 

semester.  

Studienævnet drøftede, hvorledes disse regler bedst administreres og henstiller føl-

gende frister til instituttet for specialeskrivning i foråret: 

15. november: Emneregistrering   

1. december: Tildeling af vejleder 
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I perioden fra 1. december til 1. februar afholdes mindst ét møde med vejleder (præ-

vejledning), og dette møde indgår i de 17 timer, der er afsat til specialevejledning. 

Studienævnet ønsker en fleksibel ordning, hvor det vil være op til vejleder og stude-

rende at aftale, om der skal afholdes flere møder i 2 måneders perioden op til, at spe-

cialeskrivningen officielt starter. 

Studerende, der skal have fristforlængelse på 3 måneder, skal være opmærksomme 

på, hvornår vejleder holder ferie, da forlængelsesperioden løber hen over juli og au-

gust måned. 

I år afholdes der specialevejledning den 6. oktober, men fremover vil studienævnet 

overveje at fremrykke tidspunktet til slutningen af september. 

Punkt 5. Drøftelse af 5-årige uddannelsesevalueringsrapporter for 

BAMMC, MACC og CLM i virksomhedskommunikation 

Der blev indledningsvist uddelt ekstra bilag til medlemmerne i studienævnet, i hvilket 

modellen for uddannelsesevalueringen præsenteres.  

Uddannelsesevalueringsrapporterne indgår som en del af institutionsakkrediteringen 

i form af selvevaluering, og de drøftes på et dialogmøde onsdag den 23. september 

2015. 

På mødet deltager institutleder, studieleder, studenterrepræsentanter og prodekan 

for uddannelse. Orla Vigsö, Göteborg Universitet samt Susanne Stormer, Novo Nor-

disk, deltager som eksterne eksperter, og Hanne Søndergaard Birkmose, studieleder 

på HA(jur.)/Cand.merc.(jur.), Aarhus Universitet, deltager som intern ekspert. 

Det var studienævnets opfattelse, at rapporterne var omfattende og rigtig godt gen-

nemarbejdede. Forskningsdækning har været et vigtigt tema i akkrediteringerne af 

bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation, og studienævnet 

vil derfor anbefale, at forskningsdækningen også fremadrettet inddrages i de 5-årige 

uddannelsesevalueringer. 

For så vidt angår tabellerne om undervisningsevaluering fremgår svarprocenterne ik-

ke. Disse bør efter studienævnets opfattelse tilføjes, da de er meget afgørende for, 

hvilken vægt der kan lægges på tabellerne. 

I rapporterne omtales også Communication Council i forbindelse med de studerendes 

initiativer i forhold til studiemiljø, hvilket er meget positivt. 

Punkt 6. Drøftelse af fælles spørgsmål for BSS til ny kursusevaluering 

Studienævnet drøftede det fremsendte udkast til procedure for evaluering af kursus-

forløb og udkast til fælles evalueringsspørgsmål. 

Overordnet set var studienævnets medlemmer enige i principperne for undervis-

ningsevaluering, men havde følgende kommentarer: 
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Undervisningsevalueringen synes umiddelbart mere at være et kontrolredskab end et 

udviklingsredskab, og kontroldelen kan med fordel nedtones, herunder den automa-

tiske afrapportering til fagstudienævnene. Det fremgår af afsnittet om fortolkning og 

stillingtagen punkt 3 (side 6), at underviser/underviserteam 8 dage efter modtagelse 

af evalueringsrapporten fremsender en 1/3-1 sides redegørelse til fagansvarlig og fag-

studienævn. Det var studienævnets opfattelse, at det enkelte fagstudienævn selv bør 

kunne beslutte processen for afrapportering, idet fx undervisningsevalueringer med 

et fint resultat ikke nødvendigvis kræver afrapportering. Der var enighed om, at en 

tidsfrist på 8 dage til afrapportering er for kort. 

 

Under punktet Forventningsafstemning ved kursusforløbets start (side 2) lægges der 

op til, at undervisernes pædagogiske valg skal gøres til genstand for drøftelse. Dette 

vil ikke være hensigtsmæssigt ved (større) forelæsningshold, hvor det må være til-

strækkeligt med en redegørelse for underviserens pædagogiske valg. 

 

Generelt er det problematisk, at den tid, der bruges på holdene i forbindelse med un-

dervisningsevaluering, går fra den reelle undervisningstid, som i forvejen er begræn-

set. 

 

Hvad angår spørgeskemaet til kursusevaluering havde studienævnet følgende kom-

mentarer: 

 

Hvis de studerende skal svare på mange spørgsmål, er der stor risiko for, at svarpro-

centen falder. I mange tilfælde vil studerende skulle udfylde 2 skemaer pr. fag (et for 

forelæsningsdelen og et for holdundervisningsdelen). Da alle fag evalueres hvert år, 

og der foretages midtvejsevalueringer (som studienævnet finder er vigtige), vil der 

sjældent kunne medtages ret mange valgfrie spørgsmål. 

 

Det er vigtigt, at det kommer til at fremgå tydeligt for de studerende, hvad evalue-

ringsresultaterne skal bruges til, og at de rent faktisk bliver brugt, således at man sik-

rer de studerendes engagement og dermed en høj svarprocent. 

 

Spørgeskemaet er meget kvantitativt. De åbne spørgsmål er de bedste, da de kvalita-

tive kommentarer ofte bedst kan hjælpe med at udvikle faget og dermed giver den 

mest interessante og brugbare tilbagemelding til underviseren. 

 
Punkt 7. Godkendelse af kursusudbud på Summer University 

Gældende for begge nye fag er, at de eksamensformer, der oprindeligt blev opgivet i 

fagbeskrivelserne, skal redigereres og komprimeres, da det økonomiske aspekt også 

skal indtænkes i måden hvorpå, fag afholdes og afvikles. Dette har studielederne væ-

ret i kontakt med de to fagansvarlige om. Prøveformerne vil se således ud: 
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Ordinær eksamen 

Course work (bestående af 2 course work opgaver) (40%) samt en 6 timers skriftlig 

hjemmeopgave (60%) 

 

Reeksamen 

Skriftlig hjemmeopgave (12 timer) 

 

Der gives karakter efter 7-trins skalaen. 

 
Pensummenes omfang blev også diskuteret, da der skal læses mange sider, men da 

der er tale om fag med en ECTS-vægt på 10 ECTS, blev det konkluderet, at det angiv-

ne omfang må være passende, da 10 ECTS svarer til 1000 sider, dvs. 100 sider per 

ECTS-point. 

Studienævnets øvrige kommentarer til fag- og prøvebeskrivelsen vil blive sendt til de 

fagansvarlige. 

Punkt 8. Fagbeskrivelser foråret 2016 

a. Godkendelse af valgfagsudbud 

Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet for foråret 2016. 

Hvad angår ”Valgfag uden for fagområderne” på BA blev det besluttet at udbyde ét 

valgfag fra hhv. sprog, kommunikation og europæiske studier (dvs. tre i alt), så der er 

en god balance mellem fagområderne. Fra sprog udbydes Sundhedskommunikation i 

teori og praksis (som ligger under engelsk), fra europæiske studier udbydes Medier i 

det moderne samfund (titlen er ændret fra Politisk kommunikation) pga. overbyg-

ningsmulighed til kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation, og faget fra 

kommunikation aftales med koordinatorerne for sprog og europæiske studier. Det er 

efterfølgende besluttet at udbyde Storytelling som valgfag uden for fagområderne. 

Fag- og prøvebeskrivelsen for Sundhedskommunikation i teori og praksis vil blive 

sendt til skriftlig høring blandt studienævnets medlemmer. 

   

 b. Godkendelse af nyt valgfag inden for Europæiske studier 

Der var fremsendt fag- og prøvebeskrivelse for valgfaget Politisk kommunikation. Det 

var studienævnets opfattelse, at faget er et mediefag snarere end et kommunikations-

fag, og titlen bør derfor gentænkes. Studienævnets kommentarer til fag- og prøvebe-

skrivelsen vil blive fremsendt til undervisningskoordinator. 

 

c. Godkendelse af ændring af prøvebeskrivelser 

Fagstudienævnet har modtaget forslag om ændring af prøveformen i fagene Planlæg-

ning af virksomhedskommunikation og Communication Planning and Measure-

ment fra en individuel prøve (skriftlig hjemmeopgave udarbejdet på baggrund af en 

case) til en gruppeprøve. 

 

Studienævnet har stor forståelse for den pædagogiske intention, der ligger bag forsla-

get. Studienævnet har imidlertid på møde nr. 4 godkendt, at prøven i Intern kommu-
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nikation blev ændret til en ren gruppeprøve, og studienævnet ser nu med bekymring 

på fordelingen af individuelle prøver og gruppeprøver, da det også er vigtigt, at de 

studerende kan præstere individuelt. På denne baggrund kunne studienævnet ikke 

godkende forslaget. 

 

Studienævnet bemærkede endvidere, at eksamensgrupper bestående af 6 studerende 

er meget store grupper, og at hver studerende dermed kun ville skulle skrive ca. 2 si-

der. Det ansås ligeledes for uhensigtsmæssigt, at de studerende i undervisningen ar-

bejder i seminargrupper på 7-8 studerende, at eksamensgruppernes størrelse er 6 

studerende, og at de studerende i øvrige fag inddeles i grupper på 4 studerende. 

 

Det var i øvrigt opfattelsen blandt de studerende i studienævnet, at problemerne med 

faget ikke relaterer sig til eksamensformen, men at undervisningsformen i form af 

seminarundervisning ikke fungerede hensigtsmæssigt. 

 

Punkt 9. Midtvejsevaluering 

Det blev besluttet, at den systematiske midtvejsevaluering for indeværende semester 

udskydes til foråret 2016, således at instituttet følger CUL’s proces og afventer CUL’s 

oprettelse af en idébank. 

 

Punkt 10. Beskrivelse af individualisering i studieordningerne 

Af tidsmæssige årsager blev det besluttet, at punktet afgøres ved skriftlig behandling. 

Eventuelle kommentarer til afsnittet om individualisering i studieordningerne frem-

sendes senest tirsdag den 22. september. Der indkom ikke kommentarer, og formule-

ringen er således vedtaget. 

 

Punkt 11. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2015 

Punkt 12. Drøftelse af retningslinjer for gruppeeksaminer 

Punkt 13. Fastsættelse af grænseværdi (gul kategori) for undervisnings-

evaluering 

Af tidsmæssige årsager blev det blev besluttet, at punkterne udskydes til næste møde. 

 

Punkt 14. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 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 


