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Medlemmerne af Fagstudienævnet 
ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 7 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

Tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 12.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

4. Organisering af Interim-studienævnet og nedsættelse af uddannelsesnævn 

Bilag: Forretningsorden for uddannelsesnævn på Institut for Kommuni-

kation og Kultur (til inspiration) 

5. Indstilling til dekanen af to nye studienævnsmedlemmer 

Bilag: Udkast til indstilling 

6. Godkendelse af notat: ”Studienævns beslutningskompetence, praksis og 

administrativ delegation – Aarhus BSS” 

Bilag 6a: Sagsfremstilling – Delegation fagstudienævn 

Bilag 6b: Notat vedr. studienævns beslutningskompetence, praksis og 

administrativ delegation 

Bilag 6c: Sagsfremstilling – Midlertidig indskrivning 

7. Drøftelse af input fra arbejdsgruppen vedr. studieintensitet (udsat fra sid-

ste møde) 

Bilag 7a: Opsamling på arbejdsgruppens arbejde  

Bilag 7b og 7c: Mødereferater 

8. Evaluering af vejledningsforløb i foråret 2016 

Bilag: Evalueringsresultater 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen, studieleder 

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Helle Kryger Aggerholm  

Lektor Nikolaj Kure, studieleder (observatør) 

BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen 
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BA-studerende Malene Bjørn Dahl (observatør) 

KA-studerende Kasper Ballermann (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Thomas Lykke Pedersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Julie Drejer Kornum, 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. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Resultat af fredsvalg til studenterpladserne i Fagstudienævnet 

Rasmus Schou Laursen (MACC, 3. semester)  

Malene Bjørn Dahl (BA Spansk-kommunikation, 5. semester)  

Helene Vibe Munk-Hansen (BA Engelsk-kommunikation, 5. semester)  

Kasper Rytter Ballermann (MACC, 1. semester) 

Louise Wangberg (BA MMC, 5. Semester) 

 

Nye principper for skemalægning ved Aarhus BSS 

Fakultetsledelsen vedtog på sit møde den 22. november en række nye principper 

for skemalægning for fuldtidsuddannelserne ved Aarhus BSS. Principperne er re-

sultatet af en længere proces, der har involveret drøftelser i en arbejdsgruppe be-

stående af et udvalg af institutsekretariatsledere, studieledere og studieadmini-

strative medarbejdere, drøftelser i fakultetsledelsens analysegruppe vedr. det stu-

dieadministrative område og slutteligt prodekanens opsamling og bearbejdning. 

Principperne træder fuldgyldigt i kraft fra planlægningen af efteråret 2017, men vil 

kunne inddrages allerede i forbindelse med skemalægningen for foråret, hvis de 

her kan bidrage til klarhed og prioritering. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesrapport 2016 

Efter afviklingen af årets sidste uddannelsesevalueringer er Uddannelsesrapporten 

færdiggjort og afleveret til Udvalget for Uddannelse, hvor den vil indgå i AU’s sam-

lede Uddannelsesberetning 2016, der vil blive drøftet i universitetsledelsen og be-

styrelsen. 

 

Fra fagstudienævn til studienævn 

Som konsekvens af navneændringen fra ’Fakultetsstudienævn’ til ’Aarhus BSS Ud-

dannelsesforum’ umiddelbart op til sommerferien i år vil den tidligere betegnelse 

’fagstudienævn’ blive erstattet med ’studienævn’ i forbindelse med de ordinære 
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valg til studienævnene i november 2017 og derefter formelt træde i kraft i forbin-

delse med studienævnenes konstituering pr. 1.2.2018.  

 

Ny journaliseringform i forbindelse med sagsbehandling 

Fra den 6. december 2016 overgår al sagsbehandling på AU til WorkZone. Dette 

sker bl.a. for at leve op til EU's dataforordning og dens indskærpelser, der træder i 

kraft fra maj 2018, men også for at sikre en mere effektiv sagsbehandling og en 

bedre ledelsesinformation på tværs af AU. Det betyder helt konkret, at alle dispen-

sationer, forhåndsgodkendelser, eksamensklager etc. på Aarhus BSS – herunder 

BCOM - nu vil blive behandlet og arkiveret online i WorkZone. De studerende vil 

ikke komme til at mærke forskel, bortset fra at behandlingstiden fremover måske 

vil blive nedsat en smule. For fagstudienævnet betyder det, at svarbreve til indsi-

gelse vil blive præsenteret på en lidt anderledes måde fremover. 

Derudover forventes det, at alle sagsafgørelser fra 1. februar 2017 vil blive udsendt 

pr. e-Boks i stedet for via den studerendes AU-mail. 

 

Punkt 4. Organisering af Interim-studienævnet og nedsættelse af ud-

dannelsesnævn 

Som bilag til punktet var der til inspiration for studienævnets drøftelse udsendt 

forretningsorden for uddannelsesnævn på Institut for Kommunikation og Kultur 

på Arts, hvor man har brede studienævn, der dækker en del forskellige uddannel-

ser.  Studienævnet drøftede, hvordan uddannelsesnævnene skal være organise-

rede, hvilke opgaver de skal varetage samt repræsentationsområder. 

 

Da uddannelsesnævnene kun skal eksistere i en begrænset periode (indtil de be-

rørte uddannelser er afviklede), ønskede man ikke en alt for bureaukratisk og 

kompliceret løsningsmodel. Uddannelsesnævnene skal være fora, hvor der kan 

diskuteres emner, der gør sig gældende for de pågældende uddannelser. Fagstu-

dienævnet kan ikke fratages sin beslutningskompetence, men uddannelsesnæv-

nene kan forberede gennemarbejdede indstillinger, som kan kvalificere diskussio-

nerne i studienævnet. Det skal sikres, at antallet af møder ikke eskalerer med ned-

sættelsen af uddannelsesnævn, som forventes at mødes forud for studienævnsmø-

derne, samt når der ellers opstår behov. Længden af studienævnsmøderne bør 

derfor afkortes fremadrettet. 

 

Der var enighed om, at uddannelsesnævnene skal følge studielederne og deres ud-

dannelsesportefølje. Studielederne bliver formænd for uddannelsesnævnene, og 

studienævnsmedlemmerne er fødte medlemmer af uddannelsesnævnene. De stu-

derende følger deres uddannelser med hensyn til, hvilket uddannelsesnævn de er 

medlemmer af. 

 

I uddannelsesnævnet for bacheloruddannelserne i international virksomhedskom-

munikation og cand.ling.merc. i sprog, bør alle områder være repræsenteret for at 

sikre kontinuitet, dvs. engelsk, fransk, tysk, spansk og kommunikation. De nuvæ-

rende VIP-medlemmer af studienævnet repræsenterer engelsk, fransk og tysk, og 

de to studerende i dette uddannelsesnævn repræsenterer hhv. engelsk og kommu-

nikation samt spansk og kommunikation. Der bør således inviteres observatører 
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med fra VIP-siden, der kan repræsentere spansk og kommunikation, samt obser-

vatører fra studentersiden der kan repræsentere bacheloruddannelsen i to sprog 

samt cand.ling.merc.-uddannelserne. 

 

I uddannelsesnævnet, der dækker BAMMC, MACC og kandidatuddannelsen i virk-

somhedskommunikation, skal sektionen for virksomhedskommunikation inddra-

ges, så personkredsen ikke bliver for snæver, da der i dette uddannelsesnævn skal 

foregå et konkret udviklingsarbejde af uddannelserne. 

 

Studienævnets formand og de to studieledere udarbejder udkast til retningslinjer 

for uddannelsesnævnenes arbejde, som vil blive drøftet på næste studienævns-

møde. 

 

Punkt 5. Indstilling til dekanen af to nye studienævnsmedlemmer 

I forbindelse med etableringen af det nye interim-studienævn skal der besættes to 

ledige pladser med repræsentanter fra kommunikation, da lektor Eva Sørum er 

udtrådt, og lektor Helle Kryger Aggerholm ønsker at udtræde med udgangen af 

året.  

 

Studienævnet indstiller til rektor, at lektor Nikolaj Kure og lektor Sophie Esmann 

Andersen indtræder i de to vakante pladser.  

 

Der skal sendes en informationsmail ud til alle relevante medarbejdere om det nye 

interim-studienævn, når det er blevet godkendt. 

 

Punkt 6. Godkendelse af notat: ”Studienævns beslutningskompetence, 

praksis og administrativ delegation – Aarhus BSS” 

Som bilag til punktet var der udsendt et notat vedr. studienævns beslutningskom-

petence, praksis og administrativ delegation samt sagsfremstillinger. Delegations-

skrivelsen, som blev godkendt på det seneste studienævnsmøde, er blevet revide-

ret væsentligt med det formål, at dokumentet bliver dynamisk og opdateres lø-

bende. Dokumentet skal derfor tages op i de enkelte studienævn en gang pr. seme-

ster med henblik på eventuelle rettelser og tilføjelser. 

 

Det reviderede dokument blev godkendt uden ændringsforslag. 

 

For så vidt angår midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen har praksis 

hidtil været, at de studerende måtte mangle 10 ECTS, men studienævnet kunne 

godkende ændringen til 15 ECTS.  

 
Studienævnet kunne ikke godkende midlertidig indskrivning med henblik på at 

følge fag på Summer University/sommerkurser, da der er progression i uddannel-

serne. Det er ikke hensigtsmæssigt rent fagligt, at de studerende kan tage valgfag, 

før de reelt er startet på deres uddannelse og endnu ikke har fulgt fagene på 1. se-

mester. 
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Punkt 7. Drøftelse af input fra arbejdsgruppen vedr. studieintensitet 

(udsat fra sidste møde) 

I februar 2016 drøftede man første gang i studienævnets regi problemer med de 

studerendes fremmøde og med inaktive studerende, særligt på holdtimerne. Der 

blev nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at analysere årsagerne hertil samt 

komme med konkrete løsningsforslag. 

 

Arbejdsgruppen bestod af 5 VIP-medlemmer med daværende studienævnsfor-

mand Helle Kryger Aggerholm som formand samt 4 studerende. Arbejdet blev 

indledt i maj 2016 og sidste og andet møde blev afholdt i september 2016. 

 

De drøftelser og diskussioner, som arbejdsgruppens arbejde har afledt, bekræf-

tede, at der på bachelor- såvel som kandidatuddannelserne er problemer med, at 

de studerende nedprioriterer studiet til fordel for aktiviteter uden for studiet, sær-

ligt studiejobs. Derudover opleves der generelt et lavt engagement og ringe moti-

vation hos mange af de studerende, som møder op til undervisningen. Disse syns-

punkter blev delt blandt både VIP og studerende i arbejdsgruppen. 

 

Konklusionen på arbejdsgruppens arbejde blev, at der fortsat skal arbejdes videre 

med løsninger på disse problemstillinger, og det arbejde skal ske både blandt 

VIP’erne, blandt de studerende og på tværs af de to grupper. VIP’erne kan disku-

tere og implementere faglige tiltag, der har til formål at styrke de studerendes lyst 

og motivation til at fokusere på andet og mere end blot eksamener, og de stude-

rende kan arbejde videre med at afdække de studerendes behov og perspektiver på 

problemstillingen. De to grupper kan samarbejde om at skabe løsninger, der kan 

skabe mere gunstige vilkår for et attraktivt studiemiljø, en stærk faglig identitet og 

en større fællesskabsfølelse og i forlængelse deraf, også større faglig motivation og 

engagement. 

 

Studienævnets medlemmer var enige i, at dette giver anledning til at gentænke 

både undervisnings- og eksamensformer, f.eks. i form af flere præsentationer, 

mere feedback fra både undervisere og andre studerende og eksamener, hvor de 

studerende eksamineres bredere end nu. Det skal løbende vurderes, om de evt. 

nye tiltag på uddannelserne resulterer i forbedringer på området. 

 

Punkt 8. Evaluering af vejledningsforløb i foråret 2016 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Studielederens rolle ved mistanke om eksamenssnyd 

Dekanen på Aarhus BSS har besluttet, at studielederen altid skal konsulteres, før 

en eksaminator og/eller censor indbringer en sag om eksamenssnyd til AU Uddan-

nelsesjura. Ydermere har prodekanen bedt om, at man i de faglige miljøer præcise-

rer, hvornår der er tale om decideret eksamenssnyd kontra, hvornår der er tale om 

dårligt håndværk.  
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Studieleder Nikolaj Kure foreslog, at studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe, 

der får til opgave at udforme et internt arbejdsdokument, som studielederne kan 

bruge i praksis til at vurdere eksamenssnyd versus dårligt håndværk. Dette kunne 

studienævnet tilslutte sig, og det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal sammen-

sættes af både undervisere og studerende. BA-studerende Helene Vibe Munk-

Hansen og BA-studerende Malene Bjørn Dahl meldte sig til arbejdsgruppen. Niko-

laj Kure vil finde VIP-medlemmer til arbejdsgruppen. 

 

Mødet sluttede kl. 14.00. 

 

Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive betragtet som god-

kendt. 

 

 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin  

Formand   Referent  Referent 

 

 

 


