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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 7 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Onsdag den 2. december 2015 kl. 10.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

4. Drøftelse af input til kvalitetssystemet ifbm. uddannelsesevaluering (udsat 

fra sidste møde)  

Bilag: Arbejdsspørgsmål fra prodekanen for uddannelse  

5. Drøftelse af studiestartsprøver 

Bilag 5a: Notat om studiestartsprøver 

Bilag 5b: Eksempel på studiestartsprøve fra ST 

6. Drøftelse af grænseværdier 

Bilag 6a: Grænseværdioversigt for BSS: BCOM 

Bilag 6b: Mail fra dekanatet af 13.11.15 

7. Drøftelse af hovedpunkterne fra ”Store K(l)agedag” 

Bilag: Sammenfatning  

8. Fastlæggelse af praksis for mundtlige prøver via Skype  

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Lektor Martin Nielsen  

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen 

Studerende Martina Holde Sand 
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Sofie Vad Veje, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Tørnsø Østergaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (fra kl. 11) 

Klaus Mors, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (under punkt 4 og 6)  

Jacob Bonde, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Studerende Isabella Møller 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Når der kommer forslag til ny timeudmeldingsmodel, vil den blive drøftet i studie-

nævnet. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

Referatet blev godkendt. 

 
Punkt 3. Meddelelser  

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Resultat af fredsvalg til studenterpladserne i Fagstudienævnet 

Julie Nakskov Rasmussen (CLM i virksomhedskommunikation, 1. semester) 

Isabella Møller (CLM i spansk, 3. semester) 

Rasmus Schou Laursen (MACC, 1. semester) 

Martina Holde Sand Jakobsen (CLM i engelsk, 3. semester) 

Louise Wangberg (BAMMC, 3. semester) 

Kristine Engberg Holm, suppleant (BAMMC, 3. semester) 

Helene Vibe Munk-Hansen, suppleant (BA i engelsk og kommunikation, 3. semester) 

 

Justering af Fremdriftsreformen 

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti og Konservativt Folkeparti indgået aftale om at justere Fremdriftsrefor-

men, der blev vedtaget i 2013. 

 

Helt centralt for den politiske aftale er en fastholdelse af det overordnede mål om en 

reduktion af studietiden på 4,3 måneder (4,6 på Aarhus Universitet) ud over norme-

ret tid frem mod 2020. Der lægges dog i langt højere grad op til, at universiteterne 

selv kan bestemme, hvordan de vil fortolke reglerne. Målet er derfor det samme, men 

midlerne er nu i højere grad til lokal fortolkning.  
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Den videre proces er, at Aarhus Universitet afventer den endelige lovtekst, hvorefter 

der vil blive taget stilling til, hvordan de enkelte regler skal fortolkes med henblik på 

at imødekomme Aarhus Universitets specifikke reduktionskrav. 

 

De studerende er orienteret via studieportalerne.  

 

Punkt 4. Drøftelse af input til kvalitetssystemet ifbm. uddannelsesevalue-

ring (udsat fra sidste møde) 

På et møde i Områdestudienævnet blev der rejst kritik af indikatormodellen, og pro-

dekanen for uddannelse har derfor besluttet at undersøge, om der er behov for at 

supplere det nuværende arbejde med indikatormodellen og kvalitetspraksis. De en-

kelte fagstudienævn er bedt om input inden udgangen af december. 

 

Studienævnet drøftede indikatormodellen, og der var enighed om, at det er et fint ar-

bejdsredskab, som dog i sagens natur ikke dækker alle aspekter af kvalitet i uddan-

nelserne og derfor ikke kan stå alene, men skal kvalificeres kvalitativt.  De 1-årige ud-

dannelsesevalueringer er meget kvantitative, men ved de 5-årige gås der mere i dyb-

den.  

 

Der var enighed om, at der mangler et underviserperspektiv på uddannelserne. De 

studerende bliver fx spurgt om faglig trivsel og undervisningsevaluering, og det ville 

have en god signalværdi, at underviserne også fik mulighed for at komme med deres 

betragtninger. 

 
Punkt 5. Drøftelse af studiestartsprøver 

Som bilag til punktet var der udsendt notat om studiestartsprøver samt et eksempel 

på studiestartsprøve fra ST.  

 

Muligheden for at indføre studiestartsprøver har været drøftet i områdestudienævnet, 

hvor stemningen var overvejende positiv. Prøvens formål er at kvalificere bachelorop-

taget, og de studerende, der er optaget, men ikke er mødt op, kan blive udmeldt. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde spørgsmål til studie-

startsprøven på tværs af Aarhus BSS.  Disse spørgsmål vil blive drøftet på et kom-

mende studienævnsmøde. 

 

Studiestartsprøven har karakter af en studiestartsundersøgelse, men i studieordnin-

gen vil den iht. eksamensbekendtgørelsen fremstå som en studiestartsprøve. Det vil 

blive gjort klart for de studerende, at prøven er obligatorisk, samt hvilke konsekven-

ser det får, hvis de studerende ikke deltager.  

  

Problemer med fremmøde gør sig også gældende på kandidatuddannelserne, men der 

er kun hjemmel til at indføre studiestartsprøver på bacheloruddannelserne. 

 



 
 

    

Side 4/6 

 

Studienævnet ser positivt på indførelse af studiestartsprøver, men ser gerne et mere 

fagrelevant indhold. 

 

Punkt 6. Drøftelse af grænseværdier 

Mange af grænseværdierne er fastsat på AU-niveau eller af fakultetsledelsen. Indika-

tor 1 vedr. frafald og indikator 6 vedr. forskningsdækning fastsættes lokalt. 

Studienævnet besluttede at følge fakultetsledelsens anvisninger vedr. kategori 1, såle-

des at grænseværdien for gul kategori ændres fra 20-30% til 20-25%. Grænseværdien 

for rød kategori ændres fra >30% til >25%. 

 

Til brug for drøftelsen af indikator 6 om forskningsdækning havde Klaus Mors udar-

bejdet opgørelse for efteråret 2015 af VIP/DVIP-ratioen for de enkelte uddannelser i 

henhold til de værdier, der blev meldt ind til Akkrediteringsrådet i forbindelse med 

genakkrediteringen af bacheloruddannelserne.  Opgørelsen viste, at én uddannelse 

(BA i spansk og europæiske studier) var i rød kategori, 4 uddannelser i gul og 12 i 

grøn kategori. Studienævnet vedtog at fastholde grænseværdierne for indikator 6, 

dvs. grøn kategori: >2,6, gul kategori: 2-2,6, rød kategori: <2. 

 

Fremover ønskes kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation opdelt i den 

danske og den engelske uddannelse. Vedr. bacheloruddannelserne blev der endvidere 

efterspurgt opgørelser fordelt på fagområder (engelsk, fransk, spansk, tysk, kommu-

nikation). 

 

Det blev endvidere drøftet, om man skulle differentiere mellem grænseværdierne for 

de enkelte uddannelser, da fx adgangskvotienten for BAMMC er noget højere end for 

BA i international virksomhedskommunikation. Da det kun er 2 grænseværdier, der 

fastsættes lokalt, besluttede studienævnet, at der ikke skal differentieres. 

 

For så vidt angår indikator 5b foreslog studienævnet, at det nuværende spørgsmål 6 

fra studiemiljøundersøgelsen ”De andre studerende er generelt imødekommende” 

udskiftes med spørgsmål 1 ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie”, da 

dette spørgsmål anses for mere overordnet og dækkende end spørgsmålet om imøde-

kommende medstuderende, som studienævnet ikke har indflydelse på. 

 

Punkt 7. Drøftelse af hovedpunkterne fra ”Store K(l)agedag” 

Store K(l)agedag blev afholdt onsdag den 28. oktober 2015, hvor de studerende havde 

frit spil til at komme med eventuelle klager.   

 

Som bilag til punktet var der udsendt en sammenfatning af klagerne. Communication 

Council har samlet de 334 klager og kategoriseret dem under seks forskellige katego-

rier; Undervisning, administration, fagspecifikt, IT, studiemiljø og diverse.  
 

Mange af klagerne vedrørte eksamensplaner, hvilket sandsynligvis skyldes tidspunk-

tet for afholdelse af klagedagen. De studerende ser meget gerne, at eksamensplanerne 

offentliggøres tidligere, og hvis det ikke er muligt, at der så omkring efterårsferien 
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kommer en klar udmelding om tidspunkt for offentliggørelsen. Herudover vil det væ-

re hensigtsmæssigt, hvis eksamensplanerne ikke offentliggøres, før de er endelige, og 

at de studerende får oplyst en dato for sidste eksamensdag. 

 

Studienævnet vil forsøge at facilitere en bedre dialog og dermed fælles forståelse for 

kompleksiteten omkring eksamensplanerne via et møde med studieledere, studieplan 

og repræsentanter fra Communication Council. 

 

Derudover omhandlede klagerne især studiepladser samt mere fagspecifikke forhold. 

En mindre del af klagerne vedrørte udbuddet af valgfag og ændringen af tilmeldings-

fristen til valgfag. Når der sker ændringer, vil de studerende gerne have oplyst be-

grundelserne herfor. 

 

Som opfølgning på ”Store K(l)agedag” blev der sidste år holdt semestermøder, som 

desværre ikke var særlig godt besøgt. I år formidler Communication Council løbende 

informationer til de studerende, når en klage er behandlet. 

 

Communication Council vil arbejde for en bedre udnyttelse af holdrepræsentanterne 

fx via semestermøder med dem. 

 

Til foråret afholdes ”Store Rosedag”.  

 

Punkt 8. Fastlæggelse af praksis for mundtlige prøver via Skype 

Den nuværende praksis for mundtlige prøver via Skype er, at der stort set kun gives 

dispensation hertil ved mundtligt forsvar af specialer. 

  

Institutsekretærerne på BCOM har udtrykt bekymring for en udvidelse af praksis, da 

det er en administrativ tung procedure, som skaber et øget behov for koordinering. 

For eksaminator og censor er det også mere krævende rent tidsmæssigt, ligesom det 

var studienævnets holdning, at Skype bør være mere stabilt, hvis praksis skal udvides. 

 

Medlemmerne af studienævnet var enige om at fastholde den nuværende praksis, så-

ledes at der skal foreligge særlige omstændigheder, hvis der skal gives dispensation til 

en mundtlig prøve via Skype (fx elitesportsudøvelse, oversøisk permanent bopæl). Di-

spensation gives primært ved specialer og hvis en studerende kun mangler én eksa-

men. Udgangspunktet er, at ved fag med traditionel undervisning, forventes det, at de 

studerende er fysisk til stede ved prøverne.  

 

Hvis praksis på sigt skal udvides, vil det være hensigtsmæssigt med et forskningsper-

spektiv på, hvor meget der går tabt i forbindelse med denne type eksamen fx ved at 

inddrage eksperter fra CUL, der kan bidrage med information herom. 

 

Studienævnet foreslår, at der udformes klare regler for, hvornår en eksamination via 

skype skal afbrydes (eksempelvis på grund af tekniske vanskeligheder, dårlig lyd- el-

ler billedkvalitet, o.lign). 
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Punkt 9. Eventuelt 

Undervisningsformer 

Fra 2017 skal der udbydes flere undervisningstimer, og i den forbindelse vil studie-

nævnet drøfte, hvilke undervisningsformer der er mest hensigtsmæssige. 

 

Sprogstuderende 

Der er flest kommunikationsstuderende i Communication Council, og der bør derfor 

arbejdes mere aktivt med at rekruttere sprogstuderende. Når der skal drøftes uddan-

nelsesstruktur, er det meget vigtigt, at studerende fra alle uddannelser er repræsente-

ret. 

 

Gæster udefra 

Medarbejdere fra biblioteket vil i løbet af foråret deltage i et studienævnsmøde med 

henblik på udvikling af relevante tilbud til de studerende. Det kunne også være rele-

vant at invitere repræsentanter fra BSS international. 

 

Dagsordenspunkter  

Alle er velkomne til at melde punkter ind til dagsordenen til kommende studie-

nævnsmøder, gerne via mail til studieledere eller sekretariat. 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Helle Kryger Aggerholm Hanne Falsig  Sofie Veje 

Formand    Referent  Referent 

 


