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Tid: Onsdag den 9. november 2016 kl. 14.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Etablering af Interim-studienævn 

Birgitte Langsted fra dekanatet deltager under punktet 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

4. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste  

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

nen i dispensationssager (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Delegationsskrivelse 

6. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016 (udsat fra sidste møde) 

Bilag 6a: Evalueringsrapport (kun til studienævnsmedlemmer) 

Bilag 6b: Evalueringsrapport - sorteret (kun til studienævnsmedlemmer) 

7. Afrapportering vedr. RUS-ugen (udsat fra sidste møde) 

8. Tildeling af specialevejleder (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Oplæg vedr. specialevejledning 

9. Drøftelse af input fra arbejdsgruppen vedr. studieintensitet 

Bilag: Opsamling på arbejdsgruppens arbejde og mødereferater 

10. Valg af formand for studienævnet 

11. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen, studieleder 

Lektor Trine Susanne Johansen  

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen  

Lektor Nikolaj Kure, studieleder (observatør) 

BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen 

KA-studerende Kasper Ballermann (observatør) 

BA-studerende Malene Bjørn Dahl (observatør) 
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Thomas Lykke Pedersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Hannah Levin, Vejledning og studieinformation  

 

Fraværende med afbud: 

KA-studerende Rasmus Schou Laursen (næstformand) 

KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 

Punkt 2. Etablering af Interim-studienævn 

Birgitte Langsted fra dekanatet, som var inviteret til at deltage under punktet, rede-

gjorde for udfordringerne omkring studienævnsstrukturen som følge af organisati-

onsændringerne. Pr. 1. januar 2017 er VIP-medlemmerne Kirsten Wølch Rasmussen, 

Anne Schjoldager og Martin Nielsen ikke længere ansat på Aarhus BSS, men på Arts, 

og de kan derfor ikke uden videre fortsætte i studienævnet. Det foreslås derfor, at der 

etableres et Interim-studienævn pr. 1. januar 2017, og det indstilles til dekanen, at 

ovenævnte 3 VIP-medlemmer udpeges som medlemmer af Fagstudienævnet ved Er-

hvervskommunikation. Indstillingen vil skulle godkendes af rektor. 

 

Interim-studienævnet skal foreløbigt fungere i perioden fra 1. januar 2017 og frem til 

31. januar 2018. Der afholdes ordinært valg til studienævnene for både VIP- og stu-

dentermedlemmer i november 2018, og det nyvalgte studienævn tiltræder den 1. fe-

bruar 2018. I god tid inden valget skal der tages stilling til, hvor mange VIP-

medlemmer fra Arts, der fortsat skal være repræsenteret i studienævnet. I takt med at 

uddannelserne i international virksomhedskommunikation afvikles, bliver der min-

dre behov for repræsentanter for denne uddannelse, men så længe der er studerende 

indskrevet på uddannelserne, skal der være repræsentanter for uddannelserne i stu-

dienævnet. 

 

Lektor Eva Sørum er udtrådt af studienævnet, da der ikke længere er studerende ind-

skrevet på bacheloruddannelsen i international kommunikation og multimedier, og 

studienævnet vil derfor indstille til dekanen, at der udpeges et nyt studienævnsmed-

lem inden for kommunikationsområdet. Forslag til nyt medlem tages op på næste 

studienævnsmøde. 

 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen vil blive ansat deltids på Aarhus BSS, så hun kan 

fortsætte som studieleder for bacheloruddannelserne i international virksomheds-

kommunikation og cand.ling.merc.-uddannelserne i sprog. 

 

De studerende er ikke opdelt i repræsentationsområder, men hvis alle uddannelser 

ikke er repræsenterede efter valget af studenterrepræsentanter i november, kan det 

overvejes at udpege observatører for disse uddannelser. 
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 Punkt 3. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 4. Meddelelser 

Studiestartsprøver 

Studiestartsprøven er i 2016 for første gang blevet afviklet for nye bachelorstuderen-

de på Aarhus BSS. 353 bachelorstuderende på uddannelserne under Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation har været tilmeldt prøven, og 6 studerende er blevet 

udmeldt på baggrund af manglende deltagelse. De indsamlede data vil blive analyse-

ret i løbet af efteråret. Herefter skal der evalueres internt på processen og teknikken 

ved studiestartsprøven, hvorefter det skal overvejes, hvad der skal ske til næste års 

optag. 

 

Maksimale studietider 

De skærpede regler om maksimale studietider er indsat i studieordningerne fra 2016. 

For de studerende, der har påbegyndt deres uddannelse før 1. september 2016, er der 

etableret overgangsordninger, da alle studerende er omfattet af reglerne for, hvornår 

uddannelsen senest skal være afsluttet. I midten af oktober har alle studerende mod-

taget en personlig besked vedr. deres maksimale studietid, som kan ses på studenter-

selvbetjeningen. 

 

Studiemiljøundersøgelse 

Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse gennemføres nu for fjerde gang, sidste 

gang var i 2014. Det elektroniske spørgeskema er sendt ud til de studerende på mail 

den 24. oktober.  Resultaterne forventes offentliggjort i foråret 2017. På baggrund af 

rapporterne udarbejdes der handleplaner for de enkelte uddannelser, hvor der er mu-

lighed og behov for indsatser. 

 

Studiepraktik 

I uge 43 blev der afholdt studiepraktik for gymnasieelever, som får mulighed for at få 

et indblik i studielivet ved at følge undervisningen eller et specielt tilrettelagt praktik-

program på et hold med andre gymnasieelever. Praktikken forløb rigtig fint på 

BAMMC-uddannelsen med deltagelse af ca. 86 studiepraktikanter. 

  

For så vidt angår uddannelserne i international virksomhedskommunikation var der 

tvivl om, hvordan studiepraktikken skulle afvikles, da uddannelserne overgår til Arts. 

Der blev derfor først åbnet meget sent op for tilmeldinger, hvilket resulterede i, at 

kun ca. 30 gymnasieelever var tilmeldt.  Den første dag deltog alle i et fælles program, 

og den anden dag fik de få tilmeldte studerende fra fransk og spansk tilbud om at føl-

ge undervisningen inden for engelsk. Der deltog dog repræsentanter for de enkelte 

uddannelser på studiemessen. For de tilmeldte forløb studiepraktikken fint. 

 
Punkt 5. Drøftelse af forslag til delegation af afgørelseskompetence til 

administrationen i dispensationssager 

I 2014 blev det besluttet på Aarhus Universitet at give studienævnene mulighed for at 

delegere afgørelseskompentence til administrationen i rutinesager, hvor der er fast 

praksis. Derfor har Aarhus BSS Uddannelsesforum udarbejdet en delegationsskrivel-
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 se, hvori de sagstyper, som administrationen kan træffe afgørelse i, beskrives. I for-

bindelse med Fremdriftsreform II har man dog i Aarhus BSS Uddannelsesforum øn-

sket at revidere delegationsskrivelsen, og på den baggrund har studienævnsmedlem-

merne modtaget et forslag til en opdateret udgave af delegationsskrivelsen forud for 

mødet.  

 

Formanden gennemgik kort udkastet til delegationsskrivelsen, og det blev tilkendegi-

vet, at delegationsskrivelsen giver et godt udgangspunkt for en ensartet dispensati-

onspraksis på tværs af fakultetets uddannelser, der hvor det giver faglig mening og er 

relevant. 

 

Udkastet til delegationsskrivelsen blev godkendt. 
 

Punkt 6. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016 

Proceduren for opfølgning på kursusevalueringerne er ændret og afhænger nu af, 

hvorvidt det enkelte kursus i indikatormodellen i AU’s kvalitetssikringssystem er pla-

ceret i grøn, gul eller rød kategori: 

 Er indikatoren grøn (samlet udbytte > 3,5), kræves der ikke handling. 

 Er indikatoren gul (samlet udbytte 2,5-3,5), drøfter studielederen (på BCOM er 

opgaven uddelegeret til undervisningskoordinatorerne) resultatet med undervise-

ren/den fagansvarlige og sætter faget på observationsliste, således at gentagne 

gule indikatorer kræver en nærmere drøftelse, afdækning og evt. initiativer.  

 Er indikatoren rød (< 2,5), skal underviseren fremsende en følgeskrivelse af ⅓ – 1 

sides længde til den fagansvarlige og studienævnet og redegøre for, hvad der fun-

gerede godt og mindre hensigtsmæssigt, hvilke ændringer der planlægges, samt   

hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienæv-

net i forbindelse med tidligere evalueringer. 

 

De aggregerede evalueringsresultater var udsendt som bilag til punktet. Der er et en-

kelt fag, der er i rød kategori, men den pågældende underviser er ikke længere ansat 

på AU. For så vidt angår de fag, der er i gul kategori, er der skrevet ud til de respekti-

ve undervisningskoordinatorer, som er bedt om at følge op på vegne af studielederne 

i henhold til ovennævnte procedure.  

 

Svarprocenterne er desværre stadig lave ved en del af fagene, men det er vigtigt, at de 

studerende, der har taget sig tid til at svare, bliver hørt. De studerende oplyste selv, at 

midtvejsevalueringerne er af større værdi for dem end den afsluttende evaluering.  

 

Punkt 7. Afrapportering vedr. RUS-ugen  

Studerende og faglig rusintrokoordinator Kasper Ballermann gennemgik en evalue-

ring af dette års studiestart for de nye studerende på bacheloruddannelserne. Oplæg-

get var inddelt i tre punkter: 1) Kommunikation inden rusugen, 2) programmet for 

rusugen og 3) introaktiviteterne efter rusugen. 

 

1) Kommunikation inden rusugen: Forud for rusugen har de nye studerende modta-

get alle praktiske informationer omkring studiestarten via Blackboard. Derudover 

er der blevet udarbejdet en PIXI Guide, hvor første del relaterer sig til studiestar-



 

 

    

Side 5/6 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

 ten, og anden del giver de studerende værktøjer til senere brug på studiet. Guiden 

er blevet sendt til de nye studerende sammen med velkomstbrevet og har desu-

den været tilgængelig online på Blackboard og Facebook. PIXI Guiden har fået en 

blandet modtagelse pga. dens omfang på ca. 40 sider. Flere studerende giver ud-

tryk for, at de har modtaget tilstrækkelig med studiestartsrelateret information, 

bl.a. pga. PIXI Guiden, mens andre har den modsatte oplevelse; de har fundet 

guidens omfang for overvældende, og har derfor ikke orienteret sig i den. Derfor 

er det blevet foreslået, at PIXI Guiden fremover opdeles i to: én guide omkring 

selve studiestarten og en anden guide indeholdende begge dele nævnt ovenfor. 

2) Programmet for rusugen: Det var et kompakt program med mange forskellige ak-

tiviteter for de studerende, heriblandt fagintroduktioner, case competition, et op-

læg om studieerfaring og et andet om studieteknik. Programmet har overvejende 

været en god oplevelse, men der har været bred enighed om, at der godt må være 

mere ro på bare en enkelt af aftnerne. Derudover efterspørges det, at alle undervi-

sere gør PowerPoint-præsentationerne fra fagintroduktionen tilgængelige for de 

studerende efterfølgende. 

3) Introaktiviteterne efter rusugen: Efter rusugen er de nye studerende blevet intro-

duceret for Blackboard og WISEflow, og der lægges vægt på, at denne introdukti-

on skal ligge så tidligt som muligt. Derudover var de studerende inviteret til Aka-

demisk informationssøgning, hvor der desværre ikke var så mange fremmødte, 

men de fremmødte var til gengæld meget tilfredse med indholdet. Det lave frem-

mødte kan skyldes mangelfuld information om, hvad formålet med Akademisk 

informationssøgning var. Slutteligt har de studerende på MMC været til Study 

Group Dynamics, mens de studerende på IVK har været til studiegruppedag. 

 

Mere uddybende information omkring de forskellige aktiviteter i forbindelse med 

studiestarten kan findes i Evaluering af rusugen, af Kasper Ballermann, udsendt til 

studienævnet.  

 

Punkt 8. Tildeling af specialevejleder 

Fremdriftsreformens krav om automatisk tilmelding til specialet på 4. semester uden 

mulighed for framelding har givet problemer med tildeling af vejledere for instituttet. 

På sproguddannelserne tildeles den studerende først en vejleder efter henvendelse til 

instituttet, men på kommunikationsuddannelserne tildeles alle specialestuderende 

pr. automatik en vejleder – også selvom den studerende ikke reagerer på instituttets 

henvendelser. Vejleder aflønnes, uanset om den studerende gør brug af vejlednings-

timerne. 

 

I studienævnet er der enighed om, at de studerende ikke skal tildeles en specialevej-

leder, før de selv har henvendt sig. Først når de studerende henvender sig med emne 

og problemformulering, uanset hvornår i perioden under 1. eksamensforsøg, skal der 

findes en vejleder. Det er de studerendes eget ansvar at henvende sig rettidigt, så-

fremt der ønskes en særlig vejleder. Ovennævnte gør sig ligeledes gældende for de 

studerendes 2. og 3. forsøg til specialet. De studerende har fortsat 17 vejledningstimer 

til 1. forsøg og 4 vejledningstimer til hhv. 2. og 3. forsøg. Vejledningstimer, som ikke 

er brugt, kan ikke overflyttes og benyttes ved senere eksamensforsøg.  
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 Punkt 9. Drøftelse af input fra arbejdsgruppen vedr. studieintensitet 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Trine Susanne Johansen blev valgt som formand for studienævnet og tiltræder 

med virkning fra dags dato.  

 

Studienævnet takkede den afgående formand, Helle Kryger Aggerholm, for godt for-

mandskab. Helle fortsætter som medlem af studienævnet frem til 31. december 2016. 

 

Punkt 11. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
 

 

Mødet sluttede kl. 16.15. 

 

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 

 


