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Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Mandag den 22. oktober 2012 kl. 10.00 

 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

3. Meddelelser 

4. Godkendelse af ændringer i fag- og prøvebeskrivelser for foråret 2013 på 

ICM-uddannelsen  

Bilag: Indstillinger samt fag- og prøvebeskrivelser 

5. Godkendelse af nye valgfag for foråret 2013 på bacheloruddannelserne i in-

ternational virksomhedskommunikation  

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelser for nye valgfag 

6. Godkendelse af valgfagsudbuddet for foråret 2013 på CLM, herunder god-

kendelse af nyt valgfag 

Bilag: Oversigt over valgfagsudbud F2013 på CLM  

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelse for nyt valgfag 
7. Forslag til ændringer af fagbeskrivelser og tilrettelæggelse af fagene ”Intern 

Kommunikation I” (F2013) og ”Kultur- og samfundsteori” (E2012) på bache-

loruddannelserne i international virksomhedskommunikation 

Bilag: Redegørelse fra undervisningskoordinator Sophie Esmann Andersen 

samt fag- og prøvebeskrivelser  
8. Forslag til ændring i prøveomfang på faget ”Analyse og produktion af fagtek-

ster”, CLM Engelsk 

Bilag: Indstilling samt fag-og prøvebeskrivelse fra fagansvarlig Karen 

Zethsen på vegne af Undervisningsgruppe Engelsk 
9. Drøftelse af tilrettelæggelse af faget Metode/Scientific Methods, CLM i virk-

somhedskommunikation og MACC  

Bilag: Redegørelse fra undervisningskoordinatorer Sophie Esmann Ander-

sen og Birte Asmuss 
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10. Nedsættelse af Task Force med henblik på ansøgning om småfagsbevilling til 

profilen Translatør/Tolk 

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe til kritisk gennemgang af CLM (sprog), herun-

der struktur og eksamensformer 

12. Drøftelse af dekanens forslag til hovedområdestudienævnets opgaver og 

kompetencer 

Bilag: Sagsfremstilling vedrørende Områdestudienævnet ved BSS 

13. Eventuelt 

 
Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm  

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen (Observatør) 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen (indtrådt som observatør i stedet for BA-

studerende Louise Lykke Østergaard, som er udtrådt af studienævnet) 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Bachelorstuderende Isabella Møller 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Information og vejledning 

André Hedegaard, Information og vejledning 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Genakkreditering af CLM (sprog) 

Der blev afholdt møder med ACE Denmark og akkrediteringspanelet den 24. septem-

ber vedrørende genakkreditering af CLM sprog.  
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Det er indtrykket, at møderne gik rigtig godt, og at der i panelet var stor tilfredshed 

med de ændringer, der er foretaget for at imødekomme kritikken. Især udviste pane-

let stor tilfredshed med det nye fag Videnskabelig metode. 

ACE Denmark fremsender akkrediteringsrapport til høring på medio december, og 

BSS har derefter 10 dages svarfrist. Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse i fe-

bruar. 

Formanden fremhævede, at alle involverede VIP’er på EKOM har gjort et flot stykke 

arbejde i forbindelse med genakkrediteringen. 

 

ARTS/BSS-samarbejde 

Den 21. september blev der afholdt møde i styregruppen for ARTS/BSS-samarbejdet. 

Styregruppen godkendte koordineringsudvalgets forslag til samarbejdsmodeller og 

institutmæssig forankring af fagene samt udkast til kommissorier til de arbejdsgrup-

per, der skal udvikle de fag, der samarbejdes om. 

Kommissorierne er udsendt til undervisningsgrupperne, som senest den 22. oktober 

skal melde ind, hvem der skal sidde i de enkelte arbejdsgrupper.  

 

Studiepraktik 

I uge 43 blev der afholdt studiepraktik fra onsdag til fredag både i Nobelparken og på 

Fuglesangs Allé. 

 
Specialeorientering  

Der planlægges i øjeblikket specialeorientering. Der er endnu ikke fastsat en dato. 

 

Skriftlig høring af oplæg modtaget fra Dekanatet 

Studienævnet har modtaget følgende oplæg fra dekanatet: 

 Udkast til sprogpolitik for BSS 

 Udkast til Code of Conduct for studerende på BSS 

 Diskussionsoplæg til retningslinjer for undervisnings- og eksamensplanlæg-

ning på BSS 

Oplæggene er sendt til skriftlig høring blandt studienævnets medlemmer, da det ikke 

vil være muligt at nå at diskutere dem på dette studienævnsmøde. Høringsfristen er 

fastsat til onsdag den 24. oktober. 

 

Materiale vedr. valg til studienævnet 

Fra AU HR-afdelingen har studienævnet modtaget følgende materiale vedr. valget:  

 Valg 2012 er skudt i gang – information om valg og opstillingsperiode  

 Principper for god skik og brug under valget  

 Regler for ophængning og uddeling af materialer i valgperioden  

 

Genindførelse af mulighed for gruppeprøver 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har med virk-

ning fra 1. september 2012 ændret eksamensbekendtgørelsen. Ændringen indebærer, 

at mundtlige gruppeprøver igen er mulige, samt at det nu er universitetet, der be-



 

 

    

Side 4/9 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

stemmer, om den enkelte studerende altid har ret til at kunne kræve en individuel 

prøve. Bestemmelserne om gruppeprøver skal fremgå af studieordningen. 

 

Næstformanden havde følgende meddelelser: 

 

Student report til Equis-akkreditering 

Communication Council har leveret bidrag til den student report, der udarbejdes i 

forbindelse med den igangværende Equis-akkreditering, der bl.a. omfatter BA MMC-

uddannelsen. 

 

Arrangement for ICM-studerende i Nobelparken 

Communication Council afholder den 16. november et fagligt og socialt arrangement 

for ICM-studerende i Nobelparken, hvor der bl.a. informeres om kandidatuddannel-

ser på EKOM og studenterpolitiske fora på EKOM og AU. Dagen sluttes af med en 

fælles fredagsbar. 

 
Punkt 4. Godkendelse af ændringer i fag- og prøvebeskrivelser for foråret 

2013 på ICM-uddannelsen 

Der var udsendt indstillinger samt fag- og prøvebeskrivelser for en række fag på ICM-

uddannelsen. Ændringerne blev gennemgået af lektor Eva Sørum Poulsen.  

 

Ved fagene Semiotics og Media Production II foreslås det, at prøveformen ændres til 

projektrapport med mundtligt gruppeforsvar. Af ressourcemæssige årsager har det 

hidtil ikke været muligt at lade alle studerende deltage i et mundtlig forsvar, og nogle 

studerende (tilfældigt udvalgt) er derfor alene blevet vurderet ud fra projektrappor-

ten. Studienævnet fandt det meget uheldigt, at ikke alle studerende havde samme ek-

samensform. Der var enighed om, at ændringen er en kvalitetsmæssig forbedring, 

som stiller alle studerende lige, og det blev derfor godkendt, at ændringen træder i 

kraft allerede for årgang 2012 på 2. semester. Ændringen vil blive indskrevet i studie-

ordningen. 

 

Vedr. faget Media Production II godkendte studienævnet, at introduktion til Java-

Script blev tilføjet, idet det vil stille de studerende bedre til eksamen, og det blev vur-

deret, at fagets omfang stadig svarer til 10 ECTS. Ændringen træder i kraft allerede 

for årgang 2012 på 2. semester. 

 

Det var studienævnets opfattelse, at titlen Visual Design and Print Production ikke 

var helt dækkende for fagets indhold, og man overlod det til de fagansvarlige at juste-

re titlen. 

 

De øvrige ændringsforslag og nye fag blev godkendt uden bemærkninger.  
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Punkt 5. Godkendelse af nye valgfag for foråret 2013 på bacheloruddan-

nelserne i international virksomhedskommunikation 

Studienævnet har modtaget forslag til to nye valgfag på BA. Fag- og prøvebeskrivel-

serne var udsendt som bilag til punktet. 

 

Den digitale arbejdsplads 

Faget udbydes af undervisningsgruppe virksomhedskommunikation på BA, 4. seme-

ster. Prøveformen er beskrevet som løbende evaluering, og bedømmelsesformen er 

angivet som bestået/ikke bestået. Undervisningsgruppen har efterfølgende gjort op-

mærksom på, at prøveformen ønskes ændret til en skriftlig hjemmeopgave med en 

varighed på 12 timer og med bedømmelse efter 7-trins skalaen, da denne prøveform 

anvendes ved de øvrige valgfag på 4. semester. Valgfaget blev godkendt med denne 

ændring. 

 

Diplomati – Dansk udenrigs- og Europapolitik 

Faget udbydes af undervisningsgruppe europæiske studier på BA 4./6. semester. Stu-

dienævnet fandt, at valgfaget i den foreliggende form henvender sig mere til stude-

rende, der læser statskundskab, end til studerende der læser international virksom-

hedskommunikation. Studienævnet mente ikke, at det var tilstrækkelig tydeligt, 

hvordan faget understøtter uddannelsen i sprog og europæiske studier. Undervis-

ningskoordinator vil blive kontaktet med henblik på en revision af fagbeskrivelsen. 

 

Studienævnet foreslog endvidere, at der evt. kunne være to undervisere på faget, hvis 

ændringen forudsætter dette. 

 

Punkt 6. Godkendelse af valgfagsudbuddet for foråret 2013 på CLM, her-

under godkendelse af nyt valgfag 

Godkendelse af nyt valgfag: Research Practice 

MACC-koordinator Birte Asmuss og Peter Kastberg har fremsendt forslag til et nyt 

valgfag Research Practice. Faget henvender sig primært til studerende, der er inte-

resseret i at skrive en ph.d., men er også relevant for alle studerende forud for specia-

leskrivningen. Faget påtænkes udbudt til både CLM sprog, virksomhedskommunika-

tion og MACC. 

 

Studienævnet var positivt indstillet over for faget, men ønskede en række justeringer i 

fagbeskrivelsen med henblik på at tydeliggøre fagets (høje) niveau. Studienævnet ville 

desuden gerne vide, om der er vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af portfoli-

en, samt hvorfor der anvendes en anden eksamensform i forbindelse med reeksamen 

end ved den ordinære eksamen. Birte Asmuss og Peter Kastberg vil blive kontaktet 

med henblik på en justering af fagbeskrivelsen samt besvarelse af studienævnets 

spørgsmål. 

 

Godkendelse af valgfagsudbud på CLM for foråret 2013 

På CLM sprog udbydes følgende valgfag:  

Webcommunication and Localization (Engelsk) 
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European Media Systems, Policies and Relations (Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk) 

Research Practice (Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk) 

 

På CLM virksomhedskommunikation udbydes: 

Strategisk sponsering 

Corporate communication i kulturens institutioner – Corporate branding, kommuni-

kation og ledelse  

Storytelling som strategisk ledelsesværktøj 

Research Practice 

 

På MACC udbydes: 

Investor Relations 

CSR Communication 

Process Consultation and Relationships 

Research Practice  
 

Formanden oplyste, at det beskedne udbud af valgfag på CLM sprog skal ses i lyset af 

besparelserne på EKOM, samt at 2. semester ikke er valgfagssemester på CLM sprog. 

Studerende på sprog vil kunne vælge en række forhåndsgodkendte valgfag fra ARTS, 

ligesom der vil være mulighed for at tilmelde sig profilfag fra de øvrige profiler på 

CLM sprog. Endeligt vil CLM sprogstuderende kunne følge valgfag på virksomheds-

kommunikation og MACC, forudsat at der er ledige pladser efter tilmeldingsperio-

dens udløb.  

 

På virksomhedskommunikation og MACC vil de studerende kunne tilmelde sig valg-

fag på tværs af de to uddannelser, ligesom der vil være mulighed for at tilmelde sig 

valgfag på CLM sprog, forudsat at der er ledige pladser efter tilmeldingsfristens ud-

løb. 

 

Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet, men henstillede dog til, at faget 

Webcommunication and Localization også udbydes til de øvrige sprog. Formanden 

henvender sig til undervisningsgruppe Engelsk med henblik på dette. 
 

Punkt 7. Forslag til ændringer af fagbeskrivelser og tilrettelæggelse af fa-

gene ”Intern Kommunikation I” (F2013) og ”Kultur- og samfundsteori” 

(E2012) på bacheloruddannelserne i international virksomhedskommu-

nikation 

Undervisningsgruppe virksomhedskommunikation ønsker, at fagene Intern kommu-

nikation I og Kultur og samfundsteori skal være teoretiske forståelsesfag, hvor de 

studerende ved eksamen skal demonstrere deres videnskompetence og evne til at re-

flektere over teoriers anvendelse. Da fagene dermed ikke er direkte anvendelsesorien-

terede, og ønsker undervisningsgruppen samtidig at omlægge undervisningen fra 

holdtimer til forelæsninger.  
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For så vidt angår Kultur og samfundsteori, blev faget kritiseret ved undervisnings-

evalueringen i efteråret 2011, og undervisningsgruppen besluttede derfor at gentænke 

faget. Holdtimerne er fjernet, idet man ikke fandt, at de bidrog til at kvalificere de 

studerende til eksamen.  Studienævnet tog ændringen til efterretning, men fandt det 

beklageligt, at fagbeskrivelsen i fagkataloget for efteråret 2012 ikke er blevet fulgt, og 

at ændringen ikke er godkendt af studienævnet. Fagbeskrivelsen er ikke gennemar-

bejdet fuldt ud, idet kompetencemål og kvalifikationsbeskrivelse også omhandler 

praktiske mål, selvom eksamen er teoretisk. Inden faget udbydes igen i efteråret 

2013, ønsker studienævnet faget til godkendelse.  

 

Den fremsendte fagbeskrivelse for Intern kommunikation for foråret 2013 afspejler 

ikke helt, at faget har karakter af et teoretisk forståelsesfag, idet formuleringerne "an-

vende" og "planlægge" bruges flere gange bl.a. under kompetencemål, færdigheder og 

evalueringskriterier. Den fagansvarlige vil blive bedt om at foretage de fornødne æn-

dringer. 

 

Punkt 8. Forslag til ændring i prøveomfang på faget ”Analyse og produk-

tion af fagtekster”, CLM Engelsk 

Den fagansvarlige, Karen Zethsen, har efter aftale med undervisningskoordinator 

Anne Schjoldager fremsendt forslag om at halvere omfanget af eksamensopgaven i 

faget Analyse og produktion af fagtekster med virkning for foråret 2013. Forslaget 

begrundes med, at eksamensnormen er blevet halveret (den hidtidige dobbeltnorm 

for sprog og indhold er blevet fjernet), og at det derfor er vanskeligt at rette opgaven 

på den normerede tid.  

 

Studienævnet kunne ikke godkende den foreslåede ændring, idet normen for retning 

af eksamensopgaver fremgår af normkataloget, som gælder for alle. Studienævnet 

bemærkede, at prøven kan tages op til revision for årgang 2013, hvor der vil ske for-

skellige ændringer på basisområdet som følge af indførelsen af faget Forskellige til-

gange til nutidige kulturelle udfordringer. 

 

Punkt 9. Drøftelse af tilrettelæggelse af faget Metode/Scientific Methods, 

CLM i virksomhedskommunikation og MACC  

Det fremgår af fagbeskrivelsen for faget ”Metode”/”Scientific Methods”, at undervis-

ningen inkluderer holdtimer på hhv. dansk og engelsk. Imidlertid har der bortset fra 

en enkeltstående holdtime kun været forelæsninger i faget, som er foregået på en-

gelsk. 

 

På denne baggrund er undervisningskoordinatorerne på virksomhedskommunikation 

og MACC, Sophie Esmann Andersen og Birte Asmuss blevet bedt om en redegørelse 

for tilrettelæggelsen af faget Metode/Scientific Methods i efteråret 2012. I redegørel-

sen beklages det, at der ikke er taget højde for fagbeskrivelsen, og det fremgår, at ho-

vedhensynene i tilrettelæggelsen af faget har været gennem samlæsning at effektivi-

sere samt sikre størst mulig fastlærerdækning. 
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Sophie Esmann Andersen oplyste, at der vil blive afholdt et evalueringsmøde i under-

visningsgrupperne, når undervisningen er afsluttet med henblik på en bedre tilrette-

læggelse af faget til efteråret 2013. 

 

Punkt 10. Nedsættelse af Task Force med henblik på ansøgning om små-

fagsbevilling til profilen Translatør/Tolk 

Dekanat, institut og Studienævnet for Erhvervskommunikation har i samråd beslut-

tet, at der skal nedsættes en Task Force med henblik på at inddrage centrale interes-

senter og forberede en ansøgning om øget bevilling/ekstern finansiering til TT-

profilen, f.eks. i form af en småfagsbevilling. 

 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer.  

 

Punkt 11. Nedsættelse af arbejdsgruppe til kritisk gennemgang af CLM 

(sprog), herunder struktur og eksamensformer 

Der er ligeledes taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe på CLM (sprog), der 

blandt andet skal se på struktur og eksamensformer, herunder mulighederne for at 

gøre CLM mere økonomisk bæredygtig. 

 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer.  

Punkt 12. Drøftelse af dekanens forslag til hovedområdestudienævnets 

opgaver og kompetencer 

I forbindelse med den faglige udviklingsproces blev det besluttet, at der skulle opret-

tes et hovedområdestudienævn ved BSS. Studienævnet har modtaget dekanens for-

slag til hovedområdestudienævnets opgaver og kompetencer til drøftelse. 

 

Studienævnet gav udtryk for, at beslutninger af faglig karakter bør træffes i de faglige 

miljøer, dvs. hos fagstudienævnene, da disse beslutninger forudsætter kendskab til 

det enkelte område. Dette gælder også dispensations- og meritsager. 

 

Studienævnet fandt, at forslaget lægger op til, at der i vidt omfang sker sagsbehand-

ling på to niveauer. Som eksempler kan nævnes behandling af studieordninger og 

merit/dispensationer. Studienævnet mente, at dette i praksis kan blive et meget tungt 

og arbejdskrævende system.  

 

Studienævnet ønskede, at følgende præciseres: 

 Hvilke typer studieordningsændringer skal behandles af områdestudienævnet 

 Hvilke typer dispensations- og meritsager skal behandles af områdestudie-

nævnet 

 

Studienævnet fandt det uklart, hvilke opgaver og kompetencer prodekanen for ud-

dannelse har som ”tilforordnet hovedområdestudienævnet med opgaver svarende til 

en studieleder”.  

 

Studienævnets kommentarer vil blive sendt til dekanatet. 
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Punkt 13. Eventuelt 

Valg til studienævnet 

Næstformanden redegjorde for, hvilke aktiviteter de studerende har planlagt i forbin-

delse med det forestående valg. 

 

Næste studienævnsmøde 

Det næste studienævnsmøde er planlagt til medio november. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 12.35. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen Hanne Falsig  Lykke Zacho Kvistgaard 

Formand   Referent  Referent 


