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Referat af møde nr. 1 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 

IT 

 
Tid: Onsdag den 6. februar 2019 kl. 14.00 

Sted: Bygn. 2631, lokale K104 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering om studienævnets arbejde v/stedfortræder for formanden 

Bilag a: Oversigt over uddannelsesportefølje 

Bilag b: Standardforretningsorden for studienævn 

3. Valg af formand for studienævnet 

4. Valg af stedfortræder for formand 

5. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) 

6. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

7. Godkendelse af ændret eksamensform for Forretningsstrategi, værdiskabelse 

og forandringsledelse for foråret 2019 på MIDI 

Bilag: Indstilling fra studieleder Lars Haahr 

8. Fremtidige dagsordenspunkter 

9. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Professor Christa Thomsen  

Lektor Birte Asmuss 

Lektor Lars Haahr (formand, studieleder for MIDI) 

Lektor Søren Erik Nielsen 

Studerende Camilla Bolander 

Studerende Camilla Le 

Studerende Sofie Tang Kristensen 

Studerende Thomas Kruse Johansen 

Studerende Rasmus Damgaard Nielsen 

 

Desuden deltog: 

Christian Waldstrøm (studieleder for BAMMC/MACC) 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Kasper Lie, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 
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Fraværende med afbud: 

Lektor Bjarne Rerup Schlichter 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder for BA IVK) 

Lektor Martin Nielsen 

 

Christa Thomsen bød velkommen til det nye studienævn, og mødet blev indledt med 

en kort præsentationsrunde. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde 

Som bilag til punktet var der udsendt forretningsorden for studienævn samt oversigt 

over uddannelsesporteføljen under studienævnet. 

 

I forbindelse med valget har studienævnets medlemmer endvidere i november måned 

modtaget diverse materiale, herunder årshjul for studienævn, notat om behandling af 

ansøgninger vedr. dispensation og merit, henvisninger til studieordninger og love og 

bekendtgørelser på uddannelsesområdet.  

 

Christa Thomsen orienterede om studienævnets generelle arbejdsopgaver i forbin-

delse med at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og un-

dervisning. 

 
Punkt 3. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Lars Haahr blev valgt som formand for studienævnet. 

 

Punkt 4. Valg af stedfortræder for formanden 

Professor Christa Thomsen blev valgt som stedfortræder for formanden. 

 
Punkt 5. Valg af næstformand 

Studerende Camilla Bolander blev valgt som næstformand, og hun vil ligeledes del-

tage som repræsentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Punkt 6. Meddelelser 

Positiv institutionsakkreditering til Aarhus Universitet 

Akkrediteringsrådet har tildelt Aarhus Universitet en positiv institutionsakkredite-

ring. Akkrediteringsrådet har lagt til grund for bedømmelsen, at der er god kvalitet i 

udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet, dvs. at AU’s indsats er velbeskrevet og 

bygger på en velfungerende og systematisk praksis.  

 

Det blev ligeledes vurderet, at AU har et udbygget informationssystem med relevante 

data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, hvornår og hvorledes le-

delsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn på problemer. Herudover 

er der en god informationsudveksling, både vertikalt og horisontalt, som understøtter 
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velbegrundede indsatser. AU gennemfører også løbende justeringer i sin kvalitetssik-

ringspraksis, og der er et bredt engagement blandt institutionens ansatte og ledelse, 

som fører til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer i fremtidige indsatser.  

Institutionsakkrediteringen er gældende indtil 2024. 

 

Ny studieleder for Masteruddannelsen i digital innovation 

Efter skriftlig høring har studienævnet indstillet Lars Haahr som ny studieleder for 

Masteruddannelsen i digital innovation pr. 1. januar 2019. Indstillingen er godkendt 

af dekanen. 

 

Ændring af valgfagspakke for BAMMC-studerende, der ønsker adgang til 

cand.merc. 

Valgfagspakken for efteråret 2019 har nedenstående fagsammensætning, da Corpo-

rate Finance, som krævede forudsætninger, de studerende ikke har, er udskiftet med 

Consumer Neuroscience/Neuromarketing: 
 Consumer Neuroscience/Neuromarketing (5 ECTS) 

 Supply Chain Management and Sustainability (5 ECTS) 

 Human Resource Management (10 ECTS) 

 Financial and Managerial Accounting (10 ECTS) 

 
 Punkt 7. Godkendelse af ændret eksamensform for Forretningsstrategi, 

værdiskabelse og forandringsledelse for foråret 2019 på MIDI 

Eksamensformen i faget Forretningsstrategi, værdiskabelse og forandringsledelse 

er en individuel skriftlig 72 timers hjemmeopgave på 15-20 normalsider samt to min-

dre skriftlige individuelle hjemmeopgaver på hver 5 normalsider, der afleveres under-

vejs i forløbet. Da den primære underviser, som har engelsk som modersmål, men 

forstår dansk, endnu ikke ser sig i stand til at evaluere et større skriftligt arbejde ind-

leveret på dansk, indstiller studielederen, at eksamensformen ændres til en mundtlig 

prøve på engelsk på baggrund af to mindre hjemmeopgaver. Som bilag til punktet 

havde studienævnets medlemmer modtaget indstilling til revideret prøvebeskrivelse. 

 

 Studienævnet udtrykte bekymring for at ændre både eksamensform og eksamens-

sprog så sent i forløbet, og det blev diskuteret, om der kunne findes andre løsninger. 

 Der vil være undervisere med dansk som modersmål på dele af faget, og studienævnet 

besluttede at fastholde den gældende eksamensform, da en af disse undervisere vil 

kunne rette eksamensopgaverne. Da en del af undervisningen foregår på engelsk, blev 

det påpeget, at de studerende evt. vil kunne se det som en fordel at aflevere de skrift-

lige opgaver på engelsk. Studienævnet besluttede derfor, at det tilføjes i den nuvæ-

rende prøvebeskrivelse, at opgaverne kan afleveres på dansk eller engelsk efter den 

studerendes valg. Alle 3 opgaver skal afleveres på samme sprog.   

 

 Hanne Falsig orienterede om, at der er kommet mere fokus på udbudssprog på uni-

versitetsuddannelser. Det forventes derfor, at ændring af sprog på en uddannelses 

obligatoriske fagelementer fremover vil anses som en væsentlig ændring af studieord-

ningen, og at allerede optagne studerende skal have mulighed for at færdiggøre ud-

dannelsen efter den gældende studieordning med det angivne udbudssprog. 
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Punkt 8. Fremtidige dagsordenspunkter 

På det næste møde i marts måned vil følgende punkter blive sat på dagsordenen: 

 

 Drøftelse af undervisningsevalueringsresultater for efteråret 2018 

 Godkendelse af nye og ændrede kursusbeskrivelser for efteråret 2019 

 

Herudover blev det besluttet, at ”Nyt fra studielederne v/Christian Waldstrøm og 

Sune Dueholm Müller” fremover skal være et fast punkt på dagsordenen. 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Status for BAMMC/MACC-uddannelserne 

Studieleder Christian Waldstrøm orienterede om status for kommunikationsuddan-

nelserne. BAMMC-uddannelsen havde sidste optag i september 2018, og MACC-ud-

dannelsen får sidste optag i september 2019.  

 

Christian Waldstrøm lagde vægt på, at såvel den nuværende MACC-uddannelse som 

den kommende cand.merc.-linje i Strategic Communication er gode uddannelser med 

dygtige undervisere, så alle studerende vil kunne være tilfredse med den uddannelse, 

de tilbydes. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at skulle ”lukke” to forløb, og det har 

ikke været et ønske fra AU’s side, at MACC-uddannelsen skulle lukkes allerede fra 

2020. 

 

Der er endnu ikke meldt noget ud til de studerende siden informationsmødet før jul, 

da der er tale om en meget kompleks situation, der håndteres på dekanatsniveau. Der 

er stor forståelse for de studerendes usikkerhed, men det er vigtig at sikre kvalitet i 

løsningerne både for BAMMC-studerende og bachelorstuderende i international virk-

somhedskommunikation.  

 

Der forventes afholdt informationsmøder for de studerende i begyndelsen af marts. 

Studenterrepræsentanterne oplyste, at der er tilmeldingsfrist til kandidatuddannelser 

1. marts, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt med møder i februar. Hanne Falsig 

viderebringer denne information til dekanatet. 

 

På baggrund af Christian Waldstrøms redegørelse udtrykte studienævnet anerken-

delse af, at der arbejdes ihærdigt med at finde de bedste løsninger for de studerende. 

Det blev fremhævet, at det skal italesættes, at det ikke drejer sig om nødløsninger, 

men om rigtig gode uddannelsestilbud til de studerende, og at det vil være ønskeligt 

med en tidshorisont for, hvornår de studerende kan orienteres. 

Der er oprettet en særlig side på studieportalen på dansk og engelsk vedr. lukning af 

BAMMC- og MACC-uddannelserne, som kan ses på  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/luk-

ning-af-bammc-og-macc/ 

 
Mødet sluttede kl. 15.20. 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/lukning-af-bammc-og-macc/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/lukning-af-bammc-og-macc/
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Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Lars Haahr    Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 


