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Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 

IT 

 
Tid: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 12.00 

Sted: Bygn. 2631, lokale K104 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

3. Meddelelser 

Bilag 3: Meddelelsesliste 

4. Indstilling af nye VIP-medlemmer pr. 1.2.2019 

Bilag 4: Sagsfremstilling 

5. Drøftelse af delegation af standardsager fra studienævnet til Aarhus BSS Stu-

dier i forbindelse med sagsbehandling 

Bilag 5: Sagsfremstilling til studienævnet 

Bilag 5.1: Sagsfremstilling til Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Bilag 5.2: Revideret delegationsskrivelse 

Bilag 5.3: Beskrivelse af praksis på Erhvervsøkonomi samt indstilling og 

 referat af drøftelse i Studienævnet for Erhvervskommunikation 

6. Opfølgning på undervisningsevalueringsresultater F18 

7. Drøftelse af Campus 2.0: Fremtidens universitet 

Bilag 7a: Følgeskrivelse 

Bilag 7b: Spørgsmålskatalog  

8. Orientering om handleplaner fra årlige statusmøder 

a. Virksomhedskommunikation 

Bilag 8.a.1:Referat 

Bilag 8.a.2:Handleplan 

b. Masteruddannelsen i IT 

Bilag 8.b.1: Referat 

Bilag 8.b.2: Handleplan 

9. Kommentarer til MIT fagpakkeevaluering 2018 

Bilag 9a: Følgeskrivelse af 9.10.18 fra Bettina Lundgaard Hansen, it-vest 

Bilag 9b: MIT fagpakkeevaluering 2018 

10. Godkendelse af valgfagsudbud BA IVK, 6. semester, forår 2019 

Bilag 10: Valgfagsoversigt og kursusbeskrivelser 
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11. Bidrag til Det nationale Stresspanel 

Bilag 11a: Invitation: Konkrete handlingsforslag til Stresspanelet 

Bilag 11b: Kommissorium for Det nationale Stresspanel 

12. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Professor Christa Thomsen (studieleder) 

Lektor Søren Erik Nielsen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler 

KA-studerende Cecilie Papuga (observatør) 

KA-studerende Natalie Gorking (observatør) 

KA-studerende Sabrine Svejstrup Jensen (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Kasper Lie, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 

Ditte Bak Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS (under punkt 5) 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Mona Agerholm Andersen 

Lektor Bjarne Rerup Schlichter 

Lektor Martin Nielsen 

BA-studerende Camilla Bolander 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Valg til studienævnene på AU 

Der afholdes valg til studenterpladserne i studienævnet den 12.-15. november 2018. 

Sidste frist for aflevering af opstillingslister er den 26. oktober kl. 12.00. Yderligere 

oplysninger kan ses på www.au.dk/valg 

 

Specialeorienteringsmøde 

Der blev afholdt specialeorienteringsmøde for kandidatstuderende (MACC, Virksom-

hedskommunikation og ITKO) onsdag den 3. oktober. 

 

Skriftlig høring vedr. kursusbeskrivelser foråret 2019 

De kursusbeskrivelser, der har været sendt til skriftlig høring i studienævnet, er god-

kendt. 

 

 

 

http://www.au.dk/valg
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Aarhus Universitet er indstillet til positiv institutionsakkreditering 

AU har den 4. september modtaget genakkrediteringsrapporten i høring i forbindelse 

med den pågående institutionsakkreditering. Heraf fremgår det, at Aarhus Universi-

tet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer generelt set, at 

AU siden den oprindelige institutionsakkreditering i 2016 har arbejdet med at løse de 

påpegede udfordringer i kvalitetssystemet og har iværksat tiltag, der kan løse disse 

udfordringer. Akkrediteringsrådet skal på baggrund af rapporten træffe endelig afgø-

relse om akkreditering af institutionen på et rådsmøde den 28. november 2018. 

 

Justering af engelsksprogede uddannelser 

 Dimensionering af det internationale optag til engelsksprogede universitetsud-

dannelser 

De engelsksprogede studerende bruger ikke i tilstrækkeligt omfang deres uddan-

nelse i Danmark efterfølgende, og det bliver dermed en stor udgift for det danske 

samfund at uddanne til andre landes arbejdsmarkeder. Derfor vil uddannelses- 

og forskningsminister Tommy Ahlers i tæt samarbejde med uddannelsesinstituti-

onerne tilpasse antallet af studiepladser til internationale studerende på de kan-

didat- og diplomingeniøruddannelser, hvor mange nyuddannede rejser hjem igen 

og dermed ikke bidrager til det danske arbejdsmarked. 

 Skærpet relevanskriterium for godkendelse af nye engelsksprogede uddannelser 

Regeringen vil indføre et skærpet relevanskriterium i forbindelse med prækvalifi-

kation af engelsksprogede udbud på erhvervsakademier, professionsbachelor- og 

universitetsuddannelser. I dette skal indgå en vurdering af, om der er et behov for 

uddannelsen, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af et udbud på dansk.  

Nærmere oplysninger kan ses i Uddannelses- og Forskningsministeriets publikation 

Justering af engelsksprogede uddannelser https://ufm.dk/publikationer/2018/juste-

ring-af-engelsksprogede-uddannelser 

 

Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden 

Regeringen offentliggjorde den 17. september et ambitiøst politisk udspil, som skal 

give studerende mere fleksible universitetsuddannelser og en tættere tilknytning til 

arbejdsmarkedet. I udspillet ligger blandt andet en udvidelse af retskravet til 3 år, 

mulighed for at etablere 1-årige masteruddannelser, bedre mulighed for at vælge kan-

didatuddannelse på tværs af fagområder samt en udvidelse af erhvervskandidatord-

ningen. Regeringens samlede udspil kan ses på https://ufm.dk/uddannelse/indsats-

omrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden 

 

Optagelsestal pr. 1. oktober 2018 

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication: 151 

Kandidatuddannelsen i Corporate Communication: 117 

Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi, kommunikation og organisation: 92 

 

Punkt 4. Indstilling af nye VIP-medlemmer pr. 1.2.2019 

Da lektor Trine Susanne Johansen og lektor Mona Agerholm Andersen som følge af 

omrokeringer udtræder af studienævnet pr. 31. januar 2019, indstillede VIP-gruppen, 

at lektor Birte Asmuß og lektor Lars Haahr indtræder i de to vakante pladser pr. 

1.2.2019. Dekanatet kontakter Valgsekretariatet med henblik på, at rektor udpeger de 

indstillede kandidater. 

https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser
https://ufm.dk/publikationer/2018/justering-af-engelsksprogede-uddannelser
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden
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Punkt 5. Drøftelse af delegation af standardsager fra studienævnet til 

Aarhus BSS Studier i forbindelse med sagsbehandling 

Sagsbehandler Ditte Bak fra Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus 

BSS deltog under punktet. Forud for mødet havde studienævnet fået tilsendt doku-

mentet ”Studienævns beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation – 

Aarhus BSS”, som beskriver de typer af standardsager, hvor studienævnene på Aar-

hus BSS har uddelegeret kompetence til Aarhus BSS Studier til at træffe afgørelser. 

 

Det er besluttet, at delegationsskrivelsen mindst én gang om året skal drøftes i både 

BSS Uddannelsesforum og i studienævnene. Delegationsskrivelsen er revideret i sep-

tember 2018, og studienævnet gennemgik dokumentet med særligt fokus på de æn-

dringer, der er foretaget. Studienævnet tilsluttede sig de foreslåede ændringer. 

Under sagstype 8 vedr. framelding og udskiftning af valgfag efter frist var studienæv-

nene blevet bedt om at drøfte de forskellige praksisser med henblik på at opnå en fæl-

les praksis. Studienævnet bemærkede, at man ønsker at fastholde sin nuværende 

praksis på området. 

 

I forbindelse med behandlingen af punktet var der også lagt op til, at de enkelte stu-

dienævn drøfter rammer for afvikling af prøver i udlandet med henblik på at nå en 

fælles praksis på tværs af Aarhus BSS. Som bilag hertil havde studienævnet modtaget 

beskrivelse af praksis fra Studienævnet for Erhvervsøkonomi og det daværende Stu-

dienævn for Erhvervskommunikation. Studienævnet besluttede at fastholde den 

praksis, der er besluttet af Studienævnet for Erhvervskommunikation, dog med den 

tilføjelse, at studienævnet - som på Erhvervsøkonomi - beder om dokumentation for, 

hvem der lægger lokale til prøven, og hvem der er tilsynsførende, allerede i forbin-

delse med behandlingen af ansøgningen. Dermed sikres det, at de formelle krav er 

opfyldt, når en evt. dispensationen gives. 

 

Punkt 6. Opfølgning på undervisningsevalueringsresultater F18 

Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen orienterede om, at de 3 fag i rød kategori på 

bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation er under afvik-

ling og ikke skal udbydes igen. For så vidt angår det ene fag, var der kun 2 besvarel-

ser, og evalueringsresultaterne er pga. det meget lave antal respondenter ikke blevet 

drøftet med underviser. De to øvrige undervisere underviser ikke længere på uddan-

nelserne. 

 

Studieleder Christa Thomsen oplyste, at der ved faget i rød kategori på kandidatud-

dannelsen i Corporate Communication har været problemer i forbindelse med koor-

dineringen mellem forelæsnings- og holdtimer. Næste gang faget udbydes, er den un-

derviser, der normalt underviser på faget, tilbage fra barsel.  
 

Punkt 7. Drøftelse af Campus 2.0: Fremtidens universitet 

I forbindelse med flytningen fra Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby i 2022-

2024 har Aarhus BSS sat gang i en bred inddragelsesproces, hvor alle medarbejdere 

og studerende kan komme med input til det nye Campus 2.0. Studienævnet drøftede, 

hvilke overordnede ønsker og behov, det er vigtigt allerede nu at få tænkt ind i de 
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fremtidige fysiske rammer. Der var følgende kommentarer til, hvad der overordnet 

set er vigtigt at fokusere på: 

 

Det har stor betydning for de studerende, at de har let ved at komme i kontakt med 

deres undervisere. For at sikre at underviserne er tilgængelige, skal undervisningslo-

kaler og kontorer placeres i nærheden af hinanden, hvilket også vil give gode mulig-

heder for faglig interaktion uden for undervisningslokalerne. Det vil endvidere skabe 

et godt studiemiljø, hvis der placeres studiepladser tæt på undervisningsmiljøet, da 

det sikrer, at de studerende får let ved at skabe kontakt til medstuderende inden for 

samme uddannelse. 

 

Der blev generelt drøftet fordele og ulemper ved at samle eller sprede de forskellige 

aktiviteter på universitetet. Studienævnet drøftede bl.a., om det vil være bedst at 

samle studenterforeningerne på en fælles "foreningsgang" eller sprede dem ud i fag-

miljøerne. Det blev konkluderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at de spredes, 

så de placeres tæt på de relevante studerende. Studienævnet vurderede, at der er 

større chance for, at de studerende bruger foreningerne, hvis de ligger i nærheden, så 

de lige kommer forbi, fremfor at de mere aktivt skal opsøge dem. 

 

Det blev foreslået, at der etableres et centralt samlingssted med kantine o.l. samlet i 

en bygning midt i Campus med let adgang fra alle steder. Et samlet mødested vil 

sikre, at mange forskellige grupper af både studerende og medarbejdere interagerer 

med hinanden.  

 

Studienævnet ser frem til, at fakultetets aktiviteter samles omkring Nørrebrogade, da 

både studerende og undervisere oplever en del spildtid pga. transporttid til og fra de 

forskellige campusområder. 
 

Punkt 8. Orientering om handleplaner fra årlige statusmøder 

Vedr. Virksomhedskommunikation 

Som bilag til punktet var der fremsendt referat af det årlige statusmøde samt handle-

plan.  

 

Der var enighed om, at resultaterne for uddannelserne generelt ser fine ud, og at der 

ikke er de store opmærksomhedspunkter. 

 

Vedr. handlepunkt nr. 1 om udbud af kommunikationsfag på Summer University ud-

bydes faget Brand Management and Product Innovation by Design: How Brands 

are Using Design Thinking to Increase Engagement i sommeren 2019. 

 

For så vidt angår handlepunkt nr. 2 om forventningsafstemning i forhold til overgang 

fra BA til KA med baggrund i faglig trivsel, har der hidtil været mest fokus på intro-

duktionen for BA-studerende. Rusintroduktionen på BA er ændret, så der er kommet 

mere fokus på faglighed, og det kunne overvejes at sætte gang i en lignende proces 

vedr. introduktion for KA-studerende. De studerende fremhævede, at det er meget 

vigtigt med en god introduktion, og at man i den forbindelse også skal være opmærk-

som på, at der kommer bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner. 
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I forhold til punkt 3 vedr. kontakt til studiemiljøet er studieleder Christa Thomsen al-

lerede i dialog med Communication Council.  

 

Vedr. Masteruddannelsen i it 

Som bilag til punktet var der fremsendt referat af det årlige statusmøde samt handle-

plan. Studienævnet konstaterede, at det ser fint ud og havde ikke yderligere bemærk-

ninger. 

 

Punkt 9. Kommentarer til MIT fagpakkeevaluering 2018 

Masteruddannelsen i it udbydes på tværs af flere universiteter, og forud for mødet 

havde studienævnet modtaget notat fra it-vest indeholdende resultaterne af de evalu-

eringer, it-vest har modtaget med udgangen af 2018 i form af beskrivelse af data-

grundlag, udfordringer og forbedringsforslag samt en evaluering af den proces, der er 

gennemført for indsamling af evalueringerne.  

 

Studienævnet drøftede notatet, og der var ikke yderligere kommentarer til fagpak-

keevalueringen for 2018. 

 

Punkt 10. Godkendelse af valgfagsudbud BA IVK, 6. semester, forår 2019 

Som bilag til punktet var der fremsendt valgfagsoversigt samt kursusbeskrivelser for 

nye fag. Inden for fransk, spansk og tysk samlæses der til dels med 4. semester i de 

samme fag. Fagene på 6. semester udvides dog med 17 timer i form af seminarer, 

værkstedstimer o.l. 

 

Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet. 

 

Punkt 11. Bidrag til Det nationale Stresspanel 

Aarhus Universitet har modtaget invitation fra Det nationale Stresspanel med opfor-

dring til at indsende konkrete, prioriterede forslag til handlinger, der kan forebygge 

og reducere negativ stress. Studienævnene er blevet bedt om at bidrage med forslag 

til panelet, primært fordi de traditionelt drøfter studiemiljø på de respektive uddan-

nelser, herunder stress blandt studerende, dvs. at fokus for studienævnenes vedkom-

mende især er på de studerende. 

 

Efter en nærmere drøftelse havde studienævnsmedlemmerne nedenstående forslag, 

der dog som følge af deres karakter ikke bliver meldt ind til Det nationale Stresspa-

nel, men kan tages op i regi af Aarhus BSS: 

 

 Større viden om hvad der skaber stress  

 Bedre information fra studievejledningen om mulighederne for pressede stude-

rende (henvisning til studenterrådgivning, studenterpræst o.l.)  
 Iværksættelse af mentorordninger, hvor de studerende har mulighed for tæt kon-

takt til ældre studerende/instruktorer 

 Workshops vedr. håndtering af stress 

 Bedre overgang fra BA til KA jf. drøftelserne under punkt 8 

 Mere information om semestret (som på IKTO-uddannelsen hvor de studerende 

modtager vigtige oplysninger vedr. det kommende semester samt up-dates) 
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Punkt 12. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 14.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 


