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Referat af møde nr. 3 i Studienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Tirsdag den 24. april 2012 kl. 14.00 

 

Sted: K 102 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

3. Meddelelser 

4. Studieordningsændringer på bacheloruddannelserne i international virk-

somhedskommunikation 

4a. Ændring af prøveformer på engelsk 

Bilag: Indstilling fra undervisningsgruppe engelsk 

4b. Godkendelse af nyt fag på spansk, 1. semester 

Bilag: Indstilling fra undervisningsgruppe spansk 

4c. Godkendelse af titelændring på europæiske studier 

Bilag: Indstilling fra undervisningsgruppe europæiske studier 

5. Studieordningsændringer på kandidatuddannelsen i virksomhedskommuni-

kation og på MACC (optag 2012) 

Bilag: Prøvebeskrivelser for nye profilfag på 3. semester 

6. Studieordningsændringer på kandidatuddannelserne i erhvervssprog (optag 

2012) 

6a. Godkendelse af ændringer til reviderede kompetencebeskrivelser på ud-

dannelses- og profilniveau 

Bilag: Forslag til kompetencebeskrivelser 

6b. Ændring vedr. eksamenssprog på EUS-profilen 

Bilag: Henvendelse fra undervisningskoordinator Poul Erik Flyvholm Jør-

gensen  

6c. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelse for metodefag 

Bilag: Forslag til fag- og prøvebeskrivelse 
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7. Drøftelse af hvorvidt professionsbacheloruddannelsen i kommunikation på 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan give adgang til CLM i Virksom-

hedskommunikation/MACC 

Bilag: Studieordning for professionsbacheloruddannelsen samt hørings-

svar fra undervisningskoordinatorerne Sophie Esmann Andersen og Birte 

Asmuss 
8. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. politisk kommunika-

tion 

Bilag: Forslag til kommissorium 

9. Retningslinjer for vejledning 

Bilag: Forslag fra arbejdsgrupper 

10. Indstilling af studienævnsmedlem til bedømmelsesudvalget for Årets under-

viser 

11. Eventuelt 

 
Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Bachelorstuderende Louise Lykke Østergaard  

Bachelorstuderende Isabella Møller 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Bachelorstuderende Dina Rostom  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Information og vejledning 

Thomas Lykke Pedersen, Information og vejledning 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 8 udsættes til næste møde, 

da institut/undervisningsgruppe har ønsket lidt mere tid til nærmere gennemgang af 

kommissoriet. 

 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 

Referatet blev godkendt. 
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Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Kandidat Åbent Hus 2012 

Deltagerantallet ved Kandidat Åbent Hus var følgende: 

Fælles introduktionsoplæg v/studievejledningen: 180-200 deltagere 

MACC: ca. 50 deltagere 

Virksomhedskommunikation: ca. 60 deltagere 

Europæiske studier: 8 deltagere 

IMK: ca. 85 deltagere 

TT: 20-25 deltagere 
Der er endnu ikke kommet tal ind fra U-days. 

 

Placering af undervisning efter sommerferien 

Undervisningen flyttes fra Fuglesangs Allé til Nobelparken for alle studieretninger 

bortset fra BAMMC, som fortsat undervises på Fuglesangs Allé i efteråret 2012. Dette 

skyldes, at koordineringen med ARTS endnu ikke er optimal i forhold til udnyttelse af 

undervisningslokalerne i Nobelparken. 

Flytningerne er planlagt efter princippet om, at de studerende skal være tæt knyttet 

til det faglige miljø, hvori deres uddannelse er placeret, med mulighed for tæt kontakt 

mellem studerende og videnskabeligt personale. 

 

Semestermøde den 18. april 

Der har været afholdt semestermøde for studerende ved Institut for Erhvervskom-

munikation, hvor man bl.a. drøftede ny organisation, nye uddannelsestiltag og –

samarbejder samt nye lokaliteter. Der deltog knap 100 studerende. 

 

Udbud af valgfag i efteråret 2012 

Følgende valgfag udbydes på BA: 

 

Engelsk 

Global Englishes 

Introduktion til teknisk sprog 

Persuasion 

Web Translation  

Textual Persuasion 

Researching Aspects of Business 

 

Tysk 

Produktion af virksomhedens tekster 

International Markedskommunikation (sprogstuderende) 

International Markedskommunikation (kommunikationsstuderende) 
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Das moderne Deutschland 

Österreich und die Schweiz 

 

Spansk 

International Markedskommunikation (sprogstuderende) 

International Markedskommunikation (kommunikationsstuderende) 

Teknisk sprog 

Magic Realism and Fantasy in Spanish-American Literature 

 

BAMMC 

Storytelling 

Social Marketing 

Cross Cultural Negotiation 

Environmental Corporate Presentations 

Microethnography of workplace interaction 

Persuasion 

 
Følgende valgfag udbydes på CLM: 

 

Engelsk 
World Literature in English and Intercultural Communication 

 

Spansk 

CSR-kommunikation 

 

Tysk 

Kultur og Samfund 

 

Tværsproglige valgfag 

Billedmedieoversættelse 

European HRM 

Political Culture and Systems 

European Media Systems, Policies and Relations 

 

Virksomhedskommunikation 

Krisekommunikation 

CSR kommunikation 

Bæredygtigheds- og klimakommunikation 

 

Uddannelsessamarbejde - ARTS/BSS 

De administrative og tekniske rammer for uddannelsessamarbejdet er endnu ikke på 

plads, og der vil kun blive samarbejdet om udvalgte fag i efteråret 2012. Samarbejdet 

forventes at være realiseret fuldt ud fra efteråret 2013. Tidsplan for samarbejdet blev 

omdelt. Der er nedsat et koordineringsudvalg på studienævnsniveau bestående af 
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Ken Henriksen, Aase Møller og Kirsten Wølch Rasmussen. Annemette Haubro og 

Lykke Zacho Kvistgaard/Hanne Falsig yder administrativ bistand. Institutledere ind-

drages efter behov/ved væsentlige økonomiske spørgsmål.  

 

Aase Møller vil fortsat fungere som koordinator for BA-uddannelsen i arabisk og 

kommunikation. 

 

Møde om tolk- og translatørprofil 

Den 18. april deltog studieleder Kirsten Wølch Rasmussen, prodekan for uddannelse 

Peder Østergaard og institutleder Christa Thomsen i et møde med CBS og ARTS vedr. 

et muligt samarbejde om sproguddannelserne, herunder tolk- og translatøruddannel-

sen. På mødet var der enighed om et samarbejde mellem AU og CBS med henblik på 

at skabe bedre faglige rammer for profilen, at arbejde på at opnå elitestatus og skabe 

større opmærksomhed omkring profilen over for både studerende og aftagere. 

 

Materiale til studienævnsmøder 

De studerende efterlyste generelt flere oplysninger om baggrunden for ændringsfor-

slagene i bilagene fra undervisningskoordinatorer og fagansvarlige og opfordrede til, 

at dokumenterne formuleres mere eksplicit.  

 

Punkt 4. Studieordningsændringer på bacheloruddannelserne i interna-

tional virksomhedskommunikation 

 

4a. Ændring af prøveformer på engelsk  

Undervisningskoordinator Sandro Nielsen har efter aftale med den fagansvarlige 

fremsendt forslag vedrørende ændring af prøveformen for faget Cultural Studies (5. 

semester) fra mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis til rapport. Studienævnet 

godkendte forslaget, idet prøveformen vurderes at være en god optakt til bachelor-

projektet, som skal udarbejdes i det følgende semester. Forslaget får virkning for år-

gang 2010 og fremefter. 

Vedr. faget American Culture and Society (3. semester) ønskes prøveformen ændret 

fra en mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis til skriftlig stedprøve uden brug 

af hjælpemidler. Studienævnet kunne ikke godkende denne ændring, idet man fandt 

det uheldigt at fjerne det mundtlige element fra både American Culture and Society 

og Cultural Studies. Samarbejdet med ARTS angående American Culture and Society 

vedrører alene forelæsningerne, og det vurderes derfor ikke at være nødvendigt med 

den samme prøveform på de to hovedområder. Ved skriftlige stedprøver vil der desu-

den være adgang til internettet, og prøven kan ikke afvikles uden brug af hjælpemid-

ler. 

4b. Godkendelse af nyt fag på spansk, 1. semester 

Undervisningskoordinator Anne Lise Laursen har fremsendt forslag om et nyt fag på 

spansk 1. semester Introduktion til Spanien. Forslaget er en konsekvens af, at det 

planlagte samarbejde med ARTS på 1. semester er udskudt fra efteråret 2012 til efter-
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året 2013 pga. systemmæssige problemer. Studienævnet godkendte forslaget, men 

understregede vigtigheden af, at der fortsat er fokus på mundtlig spansk kommunika-

tion. 

 

4c. Godkendelse af titelændring på europæiske studier 

Undervisningskoordinator Poul Erik Flyvholm Jørgensen har fremsat forslag om, at 

titlen på faget Europas kulturelle forankring på 2. semester ændres til Europa i et 

kulturperspektiv. Titelændringen begrundes med, at den nuværende titel Europas 

kulturelle forankring giver associationer til et antropologisk kulturbegreb, som ikke 

danner grundlag for fagets erhvervsrelaterede undervisning i kulturteori og -analyse. 

Forslaget blev godkendt. 
 

Punkt 5. Studieordningsændringer på kandidatuddannelsen i virksom-

hedskommunikation og på MACC (optag 2012) 

Undervisningskoordinatorerne på Virksomhedskommunikation og MACC har frem-

sendt prøvebeskrivelser til det projektorienterede forløb (20 ECTS) på den nye pro-

jektprofil på hhv. Virksomhedskommunikation og MACC for optag 2012. 

Det foreslås, at det projektorienterede forløb afsluttes med en individuel skriftlig 

portfolio med mundtligt forsvar. Portfolioen skal indeholde fastlagte delementer, som 

understøtter læringsmålene for det projektorienterede forløb. 

Studienævnet godkendte prøvebeskrivelserne, men ønskede mindre justeringer. Un-

dervisningskoordinatorerne sørger for, at justeringerne indarbejdes i prøvebeskrivel-

serne. 

 

Punkt 6. Studieordningsændringer på kandidatuddannelserne i Er-

hvervsprog  

 

Punkt 6a. Godkendelse af ændringer til reviderede kompetencebeskrivel-

ser på uddannelses- og profilniveau 

Ændringerne blev godkendt. 

 

Punkt 6b. Ændring vedr. eksamenssprog på EUS-profilen 

Undervisningskoordinator på EUS, Poul Erik Jørgensen har fremsendt forslag om, at 

de fire profilfag samt karrieremodulet på EUS-profilen udelukkende udprøves på en-

gelsk for studerende med studiestart 2012. Baggrunden er, at profilen ikke udbydes 

på fransk, spansk og tysk pr. optag 2012, og at der derfor ikke er nogen egentlig be-

grundelse for at tilbyde udprøvning på dansk. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Punkt 6c. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelse for metodefag 

Det blev besluttet at bede arbejdsgruppen om at overveje en ændring af terminologi-

en "forskningsopgaver" og "forskningsprojekter". Begrundelsen var, at der er tale om 

et førstesemestersfag, og at faget ikke ønskes opfattet som snævert rettet mod stude-

rende, der ønsker en ph.d./karriere som forskere. 
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Punkt 7. Drøftelse af hvorvidt professionsbacheloruddannelsen i kom-

munikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan give adgang 

til CLM i Virksomhedskommunikation/MACC 

Som bilag til punktet var der fremsendt studieordning for professionsbachelorud-

dannelsen i kommunikation samt høringssvar vedr. adgang til CLM i Virksomheds-

kommunikation/MACC fra undervisningskoordinatorerne Birte Asmuss og Sophie 

Esmann Andersen. 

 

Det fremgår af høringssvaret, at koordinatorerne er betænkelige ved at sidestille en 

professionsbacheloruddannelse med en forskningsbaseret akademisk bachelorud-

dannelse. Den grundlæggende forskningsforankring af fagene vurderes ikke at være 

til stede, hvilket indebærer, at de studerende vil mangle grundlæggende forskningsre-

laterede kompetencer for at kunne gennemføre en forskningsbaseret kandidatuddan-

nelse. 

 

Studienævnet fandt, at CLM i virksomhedskommunikation/MACC vil være fagligt re-

levante overbygningsuddannelser, men professionsbacheloruddannelsen mangler det 

videnskabsteoretiske fundament. På bacheloruddannelserne i international virksom-

hedskommunikation bruges metode i akademisk øjemed og ikke i professions øje-

med. Studienævnet kunne ikke ud fra det fremsendte materiale vurdere, om stude-

rende fra professionsbacheloruddannelsen har tilstrækkelige engelskkundskaber til at 

kunne optages på MACC. 

 

Formanden vil tage spørgsmålet om professionsbacheloruddannelser op til nærmere 

drøftelse i studielederkredsen, inden studienævnet besvarer henvendelsen. 

 

Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. politisk 

kommunikation 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Retningslinjer for vejledning 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Indstilling af studienævnsmedlem til bedømmelsesudvalget for 

Årets underviser 
Da der ikke er opstillet kandidater fra Institut for Erhvervskommunikation til Årets 

underviser, ønskes der ikke medlemmer i bedømmelsesudvalget. 

 

Punkt 11. Eventuelt  

Institutforum 

Det nye institutforum på EKOM er nu på plads. Studentermedlemmer er Gitte Han-

sen Gade, Louise Lykke Østergaard og Anne Saugstrup Andersen fra studienævnet. 
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Mødet sluttede kl. ca. 16.00. 

 

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 


