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Referat af møde nr. 7 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 

IT 

 
Tid: Tirsdag den 27. november 2018 kl. 11.00 

Sted: Bygn. 2631, lokale K104 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

3. Meddelelser 

Bilag 3: Meddelelsesliste 

4. Lukning af BAMMC- og MACC-uddannelserne 

Bilag 4.1: Orientering til de studerende på Blackboard af 12. november 

Bilag 4.2: Orientering til medarbejdere ved mail fra dekanen af 12. novem-

ber 

5. Drøftelse af dimittendanalyse vedr. masterprojekterne fra masteruddannel-

sen i it, linjen organisation 

Bilag 5.1: Følgeskrivelse fra it-vest 

Bilag 5.2: MIT Dimittendevaluering 2018, Evaluering af masterprojekt for 

BSS 

6. Procedure for opfølgning på undervisningsevaluering  

Bilag 6.1: Modeller for opfølgning på undervisningsevaluering 

Bilag 6.2: Foreløbigt forslag til opfølgning på undervisningsevaluering  

7. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Professor Christa Thomsen (studieleder) 

Lektor Søren Erik Nielsen 

Lektor Bjarne Rerup Schlichter 

KA-studerende Cecilie Papuga (observatør) 

KA-studerende Sabrine Svejstrup Jensen (observatør) 

BA-studerende Camilla Bolander 
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Kasper Lie, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Mona Agerholm Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

Lektor Martin Nielsen 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler 

KA-studerende Natalie Gorking (observatør) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at punkt 6 udgår, da studienæv-

net ikke har modtaget forslag til opfølgning på undervisningsevaluering fra institut-

tet. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Valg til studenterpladserne i studienævnet 

Der var fredsvalg til studenterpladserne i Studienævnet for Virksomhedskommunika-

tion og IT. Fra 1. februar 2019 er følgende studerende valgt:  

Repræsentationsområde BAMMC, MACC, CLM i virksomhedskommunikation, 

EMCC (3 pladser) 

Camilla Le 

Sofie Tang Kristensen 

Repræsentationsområde ITKO/Master i it/Master i Digital Innovation (2 pladser) 

Thomas Kruse Johansen 

Rasmus Damgaard Nielsen 

Repræsentationsområde Erhvervssprog (2 pladser) 

Camilla Bolander 

Der er 2 ubesatte pladser. 

 

VIP-medlemmer af studienævnet 

Valgsekretariatet har på rektors vegne godkendt indstilling fra studienævnet om, at 

Birte Asmuß og Lars Haahr indtræder i Studienævnet for Virksomhedskommunika-

tion og IT fra 1. februar 2019 og frem til næste ordinære valg. 

 

Velkomstmail til nyvalgte studienævnsmedlemmer 

Studienævnssupporteren har udsendt velkomstmail til de nyvalgte studienævnsmed-

lemmer med information om studienævnets arbejde og de regler, som regulerer ud-

dannelsesområdet. 

 

Studietidslinje 

Den 1. november 2018 blev der lanceret et nyt online værktøj, ”Min studietidslinje”, 

som de studerende kan tilgå via mitstudie.au.dk. Formålet med Studietidslinjen er at 
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give de studerende en mulighed for at danne sig et visuelt overblik over deres uddan-

nelse og den personlige fremdrift i eget studieforløb. De studerende vil via Studietids-

linjen kunne se deres beståede ECTS og resultater, deres kursus- og eksamenstilmel-

dinger, maksimale studietid, manglende fag, mv. Yderligere information om Studie-

tidslinjen kan ses på dette link: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/it/projekter/prioriterede-projekter/mit-

studie/studietidslinje/ 

 

Studerende på efter- og videreuddannelse (EVU) har i denne omgang ikke adgang til 

Studietidslinjen. 

 

Mitstudie.au.dk blev implementeret på Aarhus BSS i foråret 2017, og som led i og 

supplement til dette er Studietidslinjen nu lancereret. Studietidslinjen har været kørt 

som pilotprojekt på Institut for Statskundskab. 
 

Punkt 4. Lukning af BAMMC- og MACC-uddannelserne 

Lukningen af uddannelserne skyldes ministeriets beslutning om, at der skal ske en 

reduktion i antallet af engelsksprogede studerende på universiteterne. BAMMC-ud-

dannelsen har haft sidste optag i 2018, og MACC-uddannelsen får sidste optag i 2019. 

Lukningen af MACC-uddannelsen fra 2020 indebærer, at der skal findes en anden 

løsning for de studerende, der har retskrav til uddannelsen. Der arbejdes på, at der 

udbydes en særlig variant af cand.merc.-linjen Strategic Communication fra 2020, 

som i struktur og indhold vil komme til at ligne MACC-uddannelsen på de afgørende 

elementer. Herudover er det planen at øge antallet af studiepladser på ITKO med 50 

studerende i en periode. 

 

Der blev holdt informationsmøde for de studerende den 22. november, hvor bl.a. pro-

dekan Per Andersen, studieleder Christa Thomsen og institutleder Jacob Eskildsen 

deltog. 

 

Da prodekan Per Andersen gerne ville have deltaget under punktet på studienævns-

mødet, men desværre var forhindret, har han foreslået, at studienævnet afholder et 

ekstraordinært møde i uge 49 med deltagelse af prodekanen, institutleder Jacob 

Eskildsen og lektor Christian Waldstrøm. Det blev besluttet at afholde et studie-

nævnsmøde tirsdag den 4. december kl. 15.30.  

 

Punkt 5. Drøftelse af dimittendanalyse vedr. masterprojekterne fra ma-

steruddannelsen i it, linjen organisation 

I forbindelse med gennemførelsen af selvevalueringen af masteruddannelsen i it, har 

It-vest gennemført en dimittendevaluering af masterprojekterne. Evalueringen er 

gennemført som en kvantitativ analyse i perioden august til september 2018. Studie-

nævnet noterede sig, at det generelt ser ud til, at de studerende er meget tilfredse, 

men studienævnet havde svært ved at læse tallene især summationen både vertikalt 

og horisontalt. 

 
Punkt 6. Procedure for opfølgning på undervisningsevaluering 

Punktet udgik jf. kommentaren under punkt 1. 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/it/projekter/prioriterede-projekter/mitstudie/studietidslinje/
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/projekter/prioriterede-projekter/mitstudie/studietidslinje/
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Punkt 7. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 11.45. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 


