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Referat af møde nr. 12 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervs-

kommunikation 

Tid: Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 10.00-12.00 

Sted: K102 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden til møde nr. 12 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 11 

3. Meddelelser 

4. Fortsat drøftelse af forslag til reviderede kompetencebeskrivelser på uddan-

nelses- og profilniveau på CLM 

Bilag: Forslag til reviderede kompetencebeskrivelser fra arbejdsgruppen til 

revision af kompetencebeskrivelser på CLM af d. 24. januar 2012 

5. Drøftelse af forslag til vejledning til de fagansvarlige vedr. revision af kompe-

tencebeskrivelser på fagniveau på CLM 

Bilag: Forslag til vejledning til de fagansvarlige vedr. revision af kompeten-

cebeskrivelser på fagniveau på CLM fra arbejdsgruppen til revision af kom-

petencebeskrivelser på CLM 

Bilag: Følgebrev til forslag til vejledning fra arbejdsgruppen  

6. Drøftelse af høringssvar fra undervisningsgrupperne vedr. forslag til nyt me-

todefag på sproguddannelserne på CLM samt nedsættelse af arbejdsgruppe til 

udvikling af faget  

Bilag: høringssvar fra undervisningsgrupperne vedr. forslag til nyt metode-

fag på sproguddannelserne på CLM  
7. Drøftelse af forslag til etablering af CLM-profil i politisk kommunikation (til 

erstatning af EUS-profilen) 

Bilag: Forslag til etablering af CLM-profil i politisk kommunikation fra un-

dervisningskoordinator for Europæiske Studier Poul Erik Flyvholm Jørgen-

sen og lektor Chiara Valentini 

Bilag: Beskrivelse af CLM-profil i politisk kommunikation fra undervis-

ningskoordinator for EUS-profilen Poul Erik Flyvholm Jørgensen og lektor 

Chiara Valentini 

8. Drøftelse af lukning af EUS-profilen på fransk 

9. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen 

Lektor Tina Paulsen Christensen 

Lektor Poul Erik Jørgensen 

Lektor Iris Rittenhofer  

Lektor Irene Pollach (Indtil kl. 12.00) 

 

Fraværende med afbud: 

Stud.ling.merc. Sarah Primdahl Rasmussen 

Stud.ling.merc. Anne Saugstrup Andersen 

 

Desuden deltog: 

Kristian Klokmose, information og vejledning 

Lykke Zacho Kvistgaard, uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat nr. 11 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studielederen havde følgende meddelelser: 

 
Status på studiemiljøprojekter 

Følgende studiemiljøprojekter er nu afrapporteret: ”studiecaféer i kandidatforløbet” 

og ”overordnede retningslinjer for vejledning i forbindelse med bachelorafhandlin-

ger, specialer og andre større opgaver”. Afrapporteringerne blev omdelt.  

 

I forbindelse med studiecaféerne deltog 103 ud af 160 studerende. De studerende har 

i deres mundtlige evalueringer været meget positive over for studiecaféerne. På 

MACC ser de studerende meget gerne studiecaféformen integreret i studiet på hvert 

semester. De studerende havde et stort behov for hjælp i forbindelse med specifikke 

metodiske problemstillinger og ønskede at få mere direkte interaktion med undervi-

serne. På studiecaféerne på CLM sprog ønskede de studerende mere videnskabsteore-

tisk og metodisk vejledning i relation til deres opgaveskrivning. 

 

Retningslinjerne for vejledning færdiggøres ved udgangen af januar. Arbejdsgrup-

pens diskussioner har foreløbigt vist, at det vil være mere hensigtsmæssigt at udar-

bejde retningslinjer tilpasset de enkelte uddannelser frem for at tilstræbe generelle 

retningslinjer for samtlige uddannelser. Der tages højde for dette ved udarbejdelsen 

af retningslinjerne. Retningslinjerne bliver en integreret del af vejledningsarbejdet og 

vil blive evalueret efter en indkøringsperiode, f.eks. et år, i henhold til de formål, der 

er opstillet for projektet. 
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Fristen for afrapportering for studiemiljøprojektet ”feedback på eksamensbesvarel-

ser” er først d. 15. februar, hvilket skyldes, at en del eksaminer ligger i januar.  

 

Den fremtidige fysiske placering af tolkelaboratoriet på CLM 

Studienævnsformanden har på vegne af studienævnet rettet henvendelse til prodekan 

for uddannelse, Peder Østergaard, og institutleder, Christa Thomsen, med en henstil-

ling om, at tolkelaboratoriet flyttes til Nobelparken, når EKOM flytter. Henvendelsen 

blev omdelt.  

 

Møde i det Teoretiske Pædagogikums sproggruppe  

Det Teoretiske Pædagogikums sproggruppe holdt møde d. 18. januar vedrørende 

sprogdidaktiske komponenter i kandidatuddannelser. Det fremgik på mødet, at der er 

stor forskel på, hvor meget de sprogdidaktiske komponenter fylder på de enkelte ud-

dannelser, og hvilke komponenter der arbejdes med. Generelt afhænger tilstedevæ-

relsen af sprogdidaktiske komponenter i kandidatuddannelserne i høj grad af, hvor-

vidt der er ansatte, som er interesserede i området. Der er to universiteter, som har 

en mere systematisk indføring i sprogdidaktik og er i gang med at udvikle deciderede 

underviserprofiler indenfor området.   

 

Møde om national strategi for fremmedsprog 

Forbundet Kommunikation og Sprog har d. 23. januar afholdt møde om den nationa-

le strategi for fremmedsprog. Deltagerne på mødet gav en status på indsatsen på de 

respektive områder, og der fremkom forslag til nye indsatser. Studienævnets formand 

fremsender referat fra mødet samt anbefalingerne i den nationale strategi for frem-

medsprog til studienævnets medlemmer. 

 

Punkt 4. Fortsat drøftelse af forslag til reviderede kompetencebeskrivel-

ser på uddannelses- og profilniveau på CLM 

Arbejdsgruppen har revideret kompetencebeskrivelserne på baggrund af de kommen-

tarer, studienævnet fremkom med på sit sidste møde. Studienævnet drøftede kompe-

tencebeskrivelserne. Det blev aftalt, at formanden færdiggør beskrivelserne på bag-

grund af denne drøftelse, og at beskrivelserne herefter sendes til studienævnets med-

lemmer til endelig godkendelse. 

 
Punkt 5. Drøftelse af forslag til vejledning til de fagansvarlige vedr. revi-

sion af kompetencebeskrivelser på fagniveau på CLM 

Studienævnet havde ikke kommentarer til forslaget. Formanden indkalder undervis-

ningskoordinatorerne til et møde med henblik på igangsætning og tilrettelæggelse af 

det videre arbejde med revisionen af fagbeskrivelserne. 

 

Punkt 6. Drøftelse af høringssvar fra undervisningsgrupperne vedr. for-

slag til nyt metodefag på sproguddannelserne på CLM samt nedsættelse 

af arbejdsgruppe til udvikling af faget  

Høringssvarene viser, at der overordnet er en positiv holdning til det nye metodefag. 
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På baggrund af høringssvarene blev det aftalt, at der vil blive holdt et møde med un-

dervisningskoordinatorerne med henblik på en afklaring af a) undervisningssprog, b) 

placering af faget på første semester (komprimeret forløb eller forløb over hele seme-

stret) og c) placering af øvrige fag på første semester. 
Studienævnet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til udviklingen af metodefa-

get. Formanden udarbejder kommissorium og arrangerer møde med VIP’er, der har 

tilkendegivet interesse i at medvirke til fagudviklingen.  

Studienævnet gav udtryk for, at det på sigt kan være hensigtsmæssigt, at metodefaget 

bliver fælles for CLM sprog, virksomhedskommunikation og MACC. 

 

Punkt 7. Drøftelse af forslag til etablering af CLM-profil i politisk kom-

munikation (til erstatning af EUS-profilen) 

Poul Erik Jørgensen oplyste, at EUS-profilen grundet lav søgning ønskes erstattet af 

en profil i politisk kommunikation. Det foreslås, at profilen udbydes fra 2013 som en 

CLM-profil i engelsk. På sigt kan en mulighed dog være, at profilen videreudvikles til 

en særskilt uddannelse inden for virksomhedskommunikation, hvor engelsk ikke er 

et optagelseskrav. Profilen vil blive udviklet i samarbejde med statskundskab, som vil 

levere en del af undervisningen til profilens fag. Det foreslås desuden, at der udbydes 

valgfag i politiske temaer fra efteråret 2012. 

 

Studienævnet havde følgende bemærkninger:  

 De nuværende studerende på BA har en berettiget forventning om, at de kan 

vælge EUS-profilen. Det skal derfor afklares, hvornår profilen kan nedlægges. 

 Det skal undersøges, om der vil være tilstrækkelig interesse for profilen i poli-

tisk kommunikation. Dette kan bl.a. gøres ved at spørge nuværende BA-

studerende i engelsk på 5. semester. Poul Erik Jørgensen vil derfor holde et 

møde med disse studerende. 

 

Studienævnet så positivt på muligheden for, at profilen videreudvikles til en særskilt 

uddannelse inden for virksomhedskommunikation.  

Efter ønske fra Poul Erik Jørgensen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 

til varetagelse af den videre udvikling af profilen.  

 

Punkt 8. Drøftelse af lukning af EUS-profilen på fransk 

Formanden oplyste, at undervisningsgruppe fransk ønsker EUS-profilen lukket. Der 

er flere årsager til dette: Der er en meget lav søgning til profilen på fransk, og opbyg-

ningen af profilen giver ikke mulighed for at placere det nye metodefag på første se-

mester. Studienævnet var enig i, at profilen bør lukkes på fransk. Formanden under-

søger, hvornår dette kan ske. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Tina Paulsen Christensen fandt det problematisk, at der tidligere er lavet informati-

onsmateriale om fransk rettet til gymnasieskolen, men at dette ikke er tilfældet for de 

øvrige sprog.   
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Mødet sluttede kl. 12.30 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Lykke Zacho Kvistgaard   

Formand for studienævnet  Fuldmægtig 

 


