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Medlemmerne af Interim-fagstudienævnet 
for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Interim-fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation 

 
Tid: Fredag den 3. februar 2017 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden 

Bilag: Generel orientering 

3. Valg af formand for studienævnet 

4. Valg af stedfortræder for formand  

5. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) 

6. Drøftelse af indstilling af nyt studenterstudienævnsmedlem 

7. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

8. Retningslinjer for uddannelsesnævn ved Interim-fagstudienævnet 

Bilag: Udkast til retningslinjer 

9. Evaluering af vejledningsforløb foråret 2016 (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Evalueringsresultater 

10. Godkendelse af reeksamensbeskrivelser 

Bilag: Forslag til reeksamensbeskrivelser  

11. Status på handleplaner fra de årlige statusmøder for uddannelserne 

Bilag 1: Handleplan for kommunikationsuddannelserne 

Bilag 2: Handleplan for bacheloruddannelserne i international virksom-

hedskommunikation og CLM i sprog 

12. Godkendelse af titelændring (ny studieordning) og fagbeskrivelse for meto-

defag på kandidatuddannelserne inden for kommunikation 

Bilag: Fagbeskrivelse for Avancerede kommunikationsforskningsmetoder 

13. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Lektor Nikolaj Kure, studieleder 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen, studieleder 

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen 
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BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (Næstformand) 

BA-studerende Louise Wangberg 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, Arts 

 

Fraværende: 

KA-studerende Rasmus Schou Laursen 

KA-studerende Kasper Ballerman 

BA-studerende Malene Bjørn Dahl 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, hvorefter formanden bød vel-

kommen til det nye Interim-fagstudienævn. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

 

Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden 

Formanden orienterede kort om studienævnets arbejde og redegjorde for nogle af de 

udfordringer, som studienævnet står overfor i det kommende år, herunder organise-

ringen med to uddannelsesnævn samt på BSS revision af MACC-uddannelsen og det 

fremtidige udbud af kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation. De nye er-

hvervssproglige uddannelser, der udbydes til september 2017, hører under Studie-

nævnet for Kommunikation og Kultur på Arts. 

 

Punkt 3. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Trine Susanne Johansen blev genvalgt som formand for Interim-fagstudie-

nævnet. 

 

Punkt 4. Valg af stedfortræder for formand 

Studieleder Nikolaj Kure blev valgt som stedfortræder for formanden. 

 

Punkt 5. Valg af næstformand  

Pga. flere afbud fra de studerende blev der ikke valgt næstformand på mødet. Studie-

nævnet besluttede at overlade det til de studerende selv at aftale, hvem der påtager 

sig at være næstformand. De studerende har efterfølgende oplyst, at BA-studerende 

Helene Vibe Munk-Hansen er udpeget som næstformand i studienævnet og repræ-

sentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Punkt 6. Drøftelse af indstilling af nyt studenterstudienævnsmedlem 

Da antallet af VIP-medlemmer i interim-perioden er udvidet til 6 medlemmer, kan de 

studerende, såfremt de ønsker det, supplere med endnu et medlem, så pladserne er 

ligeligt fordelt mellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de stu-

derende. De studerende vender tilbage. 
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Punkt 7. Meddelelser 

Nye erhvervssproglige uddannelser på Arts 

Aarhus Universitet har modtaget den endelige godkendelse vedr. sammenlægning af 

de erhvervssproglige bacheloruddannelser med henblik på etablering af fire nye ba-

cheloruddannelser i international virksomhedskommunikation i hhv. engelsk, fransk, 

tysk og spansk. De nye uddannelser starter op på Arts 1. september 2017. 

 

Skriftlig høring vedr. organisering af biblioteksområdet på Aarhus Universitet 

Som følge af fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek kan den nu-

værende samarbejdsaftale om biblioteksbetjening af AU ikke fortsætte uændret. På 

vegne af BSS Uddannelsesforum har Prodekan for Uddannelse, Per Andersen, udar-

bejdet forslag til et høringssvar i forbindelse med beslutning om organisering af bibli-

oteksområdet, som har været til kommentering i Fagstudienævnet. Der er ikke ind-

kommet bemærkninger til høringssvaret. 

 

Midlertidig indskrivning 

Det har ikke været muligt at etablere fælles rammer for midlertidig indskrivning på 

tværs af fagstudienævne på Aarhus BSS. Fagstudienævnet for Erhvervskommunika-

tion har indmeldt følgende praksis til prodekanen: 

Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne er mulig, hvis ansøgeren maksi-

malt mangler 15 ECTS. Som følge af hensynet til uddannelsernes progression, gives 

der ikke mulighed for midlertidig indskrivning med henblik på at følge fag på Sum-

mer University. 

 

Indtastning af administrative karakterer  

Det er nu muligt at indtaste administrative karakterer (UB = UdeBlevet o.l.) i de digi-

tale karaktersystemer, hvorfor dette er blevet indført fra og med vintereksamen 

2016/2017.  En skematisk oversigt over de forskellige prøver med angivelse af, hvil-

ken administrativ karakter der bør gives, og hvem der taster karakteren, findes på ne-

denstående link: 

 http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-

der/Business_and_Social_Sciences/WISEflow/Karakterer_Marks_Aarhus_BSS.pdf 

 

Begrænsning af dobbeltuddannelse 

Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der begrænser muligheden 

for dobbeltuddannelse. Loven indebærer, at ansøgere, som tidligere har gennemført 

en dansk videregående heltidsuddannelse på samme eller højere niveau, ikke længere 

har mulighed for at blive optaget på en af universitetets uddannelser. Partierne bag 

aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse har efterfølgende indgået aftale om en 

justering, der gør det muligt at tage en ny uddannelse efter seks år. Enkelte uddannel-

ser er dog undtaget og findes på en såkaldt ’positivliste’, idet der her vurderes at være 

et særligt arbejdsmarkedsbehov. 

 

Iværksætteri  

De nyeste bekendtgørelser har åbnet op for muligheden for at tildele visse typer di-

spensationer til studerende, der sideløbende med studiet er iværksættere. I den for-

bindelse er der mulighed for, at universiteterne kan fastsætte interne regler for, hvor-

når studerende betragtes som iværksættere i en grad, hvor der kan være grundlag for 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/WISEflow/Karakterer_Marks_Aarhus_BSS.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/WISEflow/Karakterer_Marks_Aarhus_BSS.pdf
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at give dispensationer. Der blev udleveret rammer og proces for vurdering af ansøg-

ninger, som er tiltrådt af Udvalget for Uddannelse. I studienævnsbetjeningen (SNUK) 

hos BSS Studier vil eventuelle ansøgninger om dispensationer på baggrund af iværk-

sætteri fremadrettet blive screenet for, om ansøgeren er godkendt af AU Elite og 

Iværksætteri, og i positivt fald vil behandlingen af de konkrete ansøgninger blive vur-

deret i studienævnene. 

 

Cand.merc. som mulig overbygning til BAMMC-uddannelsen 

Der arbejdes på at sammensætte en valgfagspakke på 30 ECTS (med bl.a. 20 ECTS  

fra HA-uddannelsen), som vil kunne give BAMMC-studerende, der vælger denne 

pakke, adgang til cand.merc.-uddannelserne. 

 

Orientering til de studerende om organisatoriske ændringer 

Der er sendt besked ud til de studerende om de organisatoriske ændringer, der vedrø-

rer de uddannelser, der hidtil har hørt under Institut for Erhvervskommunikation. 

Oplysningerne kan også ses på studieportalen: http://studerende.au.dk/studier/fag-

portaler/bcom/organisatoriske-aendringer-for-bcom-uddannelser/ 

 

Dialogmøde vedr. kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation 

Der bliver arrangeret møde mellem Communication Council og studienævnsformand, 

studieleder m.fl. den 2. marts kl. 16, hvor fremtiden for kandidatuddannelsen i virk-

somhedskommunikation skal diskuteres. Der sendes invitation ud i løbet af februar. 

 

Punkt 8. Retningslinjer for uddannelsesnævn ved Interim-fagstudienæv-

net 

Som bilag til punktet var der udsendt forslag til retningslinjer for uddannelsesnævn 

udarbejdet af formanden i samarbejde med studielederne. 

 

Da uddannelsesnævnene kun skal eksistere i en overgangsperiode, ønsker studienæv-

net ikke en alt for bureaukratisk og kompliceret organisering. Uddannelsesnævnene 

skal være fora, hvor emner, der vedrører den uddannelsesportefølje, som hører under 

det respektive uddannelsesnævn, behandles. Det kunne fx være indledende drøftelser 

af fag- og prøvebeskrivelser, studieordningsændringer o.l., som dermed kvalificerer 

studienævnets endelige beslutninger, og som formentlig vil medføre kortere beslut-

ningsmøder i fagstudienævnet. 

 

Studienævnet godkendte de udsendte retningslinjer, og det blev fremhævet, at der er 

tale om et arbejdsdokument, som løbende kan justeres på baggrund af erfaringerne 

med arbejdet i uddannelsesnævnene.  

 

Dagsorden til møder i det uddannelsesnævn, som omfatter bacheloruddannelserne i 

international virksomhedskommunikation i sprog og kommunikation, sendes også til 

studieleder Nikolaj Kure som repræsentant for kommunikationsdelen, og Nikolaj del-

tager i møderne efter behov. 

 

Sammen med studienævnsreferatet udsendes link til retningslinjerne for uddannel-

sesnævnene. 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/organisatoriske-aendringer-for-bcom-uddannelser/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/organisatoriske-aendringer-for-bcom-uddannelser/
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Punkt 9. Evaluering af vejledningsforløb i foråret 2016 

Det er første gang, vejledningsforløb evalueres og diskuteres i studienævnet. CUL ud-

arbejder aggregerede nøgletal to gange årligt, og rapporterne sendes til fagstudienæv-

nene. Grænseværdierne er de samme, som gælder for evaluering af undervisningsfor-

løb. 

 

De aggregerede evalueringsresultater for vejledningsforløb på bachelor- og kandi-

datuddannelserne var udsendt som bilag til punktet. Forud for udsendelsen var lister-

ne blevet anonymiseret, således at vejledernes navne ikke fremgår.  

 

Den studerende evaluerer vejledningsforløb, når det er afsluttet, og inden der gives 

karakter. Vejleder modtager - efter karaktergivning og klagefristens udløb - en evalu-

eringsrapport for hver studerende, de har vejledt, med den studerendes individuelle 

svar på spørgsmålene. 

 

Generelt ser evalueringsresultaterne pæne ud, og langt hovedparten har en grænse-

værdi, der er højere end 3,5 på både bachelor- og kandidatuddannelserne. Der var i 

alt fire vejledningsforløb, der scorede mindre end 2,5 og derfor var i rød kategori; to 

på bachelor- og to på kandidatuddannelserne. Der vil blive fulgt op på vejledningsfor-

løb med grænseværdier i gul og rød kategori. 

 

Drøftelserne af evalueringsresultaterne affødte også en diskussion om, hvorvidt de 

spørgsmål, der stilles til de studerende i forbindelse med evalueringen af et vejled-

ningsforløb, giver et validt resultat i forhold til det samlede udbytte af hele forløbet. 

Det er studienævnets opfattelse, at data er mere valide, når de baseres på et gennem-

snit af flere spørgsmål fremfor enkeltspørgsmål. 

 

Punkt 10. Godkendelse af reeksamensbeskrivelser 

Afvikling af reeksamen sommer 2017 foregår i ugerne 31, 32 og 33. Denne forholds-

vist korte reeksamensperiode medfører, at eksamener, der strækker sig over en læn-

gere periode (fx projekter med mundtligt forsvar), ikke kan nå at blive afviklet inden-

for reeksamensperioden, og at reeksamen derfor skal have en anden prøveform end 

den ordinære. 

 

Der er derfor indkaldt nye reeksamensbeskrivelser for:  

 

Communication in a Management Perspective (BAMMC) 

Corporate Communication in Change and Crisis Situations (MACC) 

Corporate communication og interne stakeholdere (KA virksomhedskommunikation) 

 

Studienævnet godkendte de fremsendte beskrivelser, hvor reeksamensformen fore-

slås ændret fra projekt med mundtligt forsvar til synopsis med mundtligt forsvar. 

Studienævnet havde dog enkelte bemærkninger til reeksamensbeskrivelsen for Cor-

porate communication og interne stakeholdere, som bliver videresendt til den fagan-

svarlige. Det blev bl.a. påpeget, at reeksamen ønskes afviklet som en individuel prøve, 

og at der kan anvendes samme empiri som ved den ordinære prøve. 
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Punkt 11. Status på handleplaner fra de årlige statusmøder for uddannel-

serne 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 12. Godkendelse af titelændring (ny studieordning) og fagbeskri-

velse for metodefag på kandidatuddannelserne inden for kommunikation 

Som bilag til punktet var der udsendt fagbeskrivelse for metodefaget. Den fagansvar-

lige indstiller, at titlen ændres fra Videnskabelig metode til Avancerede kommunika-

tionsforskningsmetoder på CLM i virksomhedskommunikation og fra Scientific Me-

thods til Advanced Communication Research Methods på MACC. Herudover foreslås 

enkelte præciseringer i fagbeskrivelsen, så kommunikationsaspektet fremhæves tyde-

ligere.  

 

Begrundelsen for ændringen er, at det som følge af indfusioneringen af Institut for 

Erhvervskommunikation i Institut for Virksomhedsledelse er vigtigt, at metodefaget 

på kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation adskiller sig væsentligt fra 

metodefagene på cand.merc.-uddannelsen.  

 

Ændring af prøvetitler for obligatoriske prøver udløser nye studieordninger. Da det er 

en administrativ tung opgave at udarbejde to nye studieordninger med deraf følgende 

ændringer, drøftede studienævnet, om formålet med titelændringerne vil stå mål med 

ressourceforbruget. Da der skal udarbejdes nye studieordninger for årgang 2018, og 

da kurserne er tilknyttet de respektive uddannelser i kursuskataloget, besluttede stu-

dienævnet at godkende de foreslåede ændringer i fagbeskrivelserne, men at bibeholde 

de eksisterende titler i 2017.  

 

Det kan overvejes fremadrettet at ændre titlen til Kommunikationsvidenskabelige 

forskningsmetoder. 

 

Punkt 13. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt.  

 

Mødet sluttede kl. 11.15. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin  

Formand   Referent  Referent 

 

 

 


