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Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Er-

hvervskommunikation 

 

 

 

Tid: Fredag den 12. februar 2016 kl. 11.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

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. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste  

7. Præcisering af formalia omkring ”endelig diskussion og konklusion” ved 

gruppeprojekter 

Bilag: Uddrag af mailkorrespondance 

8. Håndtering af manglende fremmøde og inaktivitet på holdtimer 

Bilag: Oplæg fra undervisergruppen i Videnskabelig metode/Scientific me-

thods (Virksomhedskommunikation/MACC)  

9. Inddragelse af empirisk materiale på fremmedsproget ved specialer 

Bilag: Sagsfremstilling 

10. Godkendelse af ændring til fag- og prøvebeskrivelser for Professionelle tek-

ster i en tysk kontekst og International markedskommunikation i teori og 

praksis 

Bilag: Prøvebeskrivelser for Professionelle tekster i en tysk kontekst og In-

ternational markedskommunikation i teori og praksis 

11. Drøftelse af evalueringsprocessen, herunder følgeskrivelser fra underviser 

som supplement til undervisningsevalueringen og midtvejsevaluering 

Bilag: Procedure til evaluering af kursusforløb, mødereferat samt mail 

12. Kritik fra censorformandskabet af det faglige niveau på de videregående 

uddannelser i sprog og erhvervskommunikation 
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 http://www.b.dk/nationalt/censorer-slaar-alarm-fagligheden-falder-paa-

universiteterne 

13. Samtidig offentliggørelse af karakterer for bachelorprojekter 

Bilag: Sagsfremstilling 

14. Retningslinjer for hvornår en eksamination via Skype skal afbrydes 

Bilag: Sagsfremstilling 

15. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen  
Lektor Anne Gram Schjoldager  
Lektor Martin Nielsen  
Lektor Eva Sørum Poulsen 
KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen  
KA-studerende Martina Holde Sand 

KA-studerende Isabella Møller 

BA-studerende Louise Wangberg  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Sofie Vad Veje, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Tørnsø Østergaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Nikoline Christensen, Vejledning og studieinformation 

Hannah Levin, Vejledning og studieinformation  

 

Fraværende med afbud: 
KA-studerende Rasmus Schou Laursen  
 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, hvorefter formand Helle Kryger 

Aggerholm bød velkommen til det nye studienævn. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden  

Helle Kryger Aggerholm orienterede om studienævnets arbejde og redegjorde for de 

væsentligste opgaver, som studienævnet har arbejdet med i den seneste periode, her-

under godkendelse af forslag til studieordninger og studieordningsændringer, diskus-

sion af praksis for holdskifte, kvalitetssikring af uddannelserne og opfølgning på un-

dervisningsevalueringer. Desuden orienterede formanden om de opgaver, som stu-

dienævnet skal arbejde med fremadrettet.  

 

Punkt 3. Valg af formand for studienævnet 

Lektor Helle Kryger Aggerholm blev valgt som formand for studienævnet.  

http://www.b.dk/nationalt/censorer-slaar-alarm-fagligheden-falder-paa-universiteterne
http://www.b.dk/nationalt/censorer-slaar-alarm-fagligheden-falder-paa-universiteterne
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Punkt 4. Valg af stedfortræder for formand 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen blev valgt som stedfortræder for formanden. 

 
Punkt 5. Valg af næstformand (Vælges blandt de studerende) 

KA-studerende Rasmus Schou Laursen blev valgt som næstformand og fortsætter 

som medlem af Fakultetsstudienævnet. 
 

Punkt 6. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser:  

 

Nye undervisningskoordinatorer på BCOM 

Lektor Irene Pollach stoppede som koordinator for MACC-uddannelsen den 31. de-

cember 2015. Stillingen er overtaget af professor Anne Ellerup Nielsen, der i en kort 

overgangsperiode vil fungere som koordinator for både BAMMC- og MACC-

uddannelserne, indtil lektor Trine Susanne Johansen tiltræder som BAMMC-

koordinator den 1. april 2016. 

 

Ny prodekan for uddannelse 

Tidligere studieleder på Juridisk Institut, professor Per Andersen, er tiltrådt som 

prodekan for uddannelse den 1. februar 2016. 

 

Fakultetsstudienævn 

”Hovedområdestudienævnet ved Aarhus School of Business and Social Sciences” har 

ændret navn til "Fakultetsstudienævnet ved Aarhus BSS". Samtidig er forretningsor-

denen blevet ændret, så formand og næstformand i hvert af de syv institutters fagstu-

dienævn sammen med prodekanen for uddannelse er fødte medlemmer af Fakultets-

studienævnet. De studerende i de enkelte fagstudienævn kan dog vælge at lade sig re-

præsentere ved et andet medlem af det pågældende fagstudienævn. 

 

Digital eksamensafvikling 

Fakultetsledelsen har truffet beslutning om, at alle bachelorprojekter og specialer 

skal afleveres digitalt fra og med sommerterminen 2016. De enkelte institutter kan 

træffe afgørelse om ligeledes at fastholde en supplerende papiraflevering af specialer, 

og Institut for Erhvervskommunikation har besluttet at bevare aflevering i papirfor-

mat. Alle afleveringer vil automatisk blive plagiatkontrolleret. 

 

Kursuskatalog 

Fra begyndelsen af februar 2016 bliver kursuskataloget mere bruger- og mobilvenligt, 

og designet kommer til at følge den grafiske stil for de øvrige sider henvendt til stude-

rende. 

Det er besluttet, at det fra efteråret 2016 skal angives, om et kursus udbydes/ikke ud-

bydes til studerende under tompladsordningen. 

WISEflow-koder for de enkelte eksamensformer vil fra foråret 2016 fremgå af prøve-

beskrivelsen. 
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 Ændringer af fremdriftsreformen 

Aarhus Universitets fire fakulteter skal finde en fælles model for, hvordan man over-

ordnet implementerer de ændringer af fremdriftsreformen, som et flertal i Folketin-

get indgik forlig om inden årsskiftet. Prodekaner, uddannelseschefer og AU Uddan-

nelse gennemgår scenarier og udarbejder forslag til en fælles model, som skal  drøftes 

af fakulteter, studienævn og studenterorganisationer i perioden 11. marts – 5. april. 

  

De studerende havde følgende meddelelser:  

 

Generalforsamling i Communication Council  

Communication Council har afholdt generalforsamling, og Rasmus Schou Laursen 

blev genvalgt som formand.  

 

Samarbejde med MentorMade 

Communication Council fortsætter samarbejdet med MentorMade om Insight fore-

læsninger/workshops, der fremover bliver mere praktisk orienteret.  

 

”Store Rosedag” 

I foråret afholdes modsætningen af ”Store K(l)age dag” i form af ”Store Rosedag”.  

 

Ansættelse af rusansvarlige  

De rusansvarlige er blevet ansat.  

 

Holdrepræsentanter fra alle uddannelser 

Communication Council har arbejdet med rekruttering af holdrepræsentanter fra alle 

uddannelser. Der er udvalgt 2 repræsentanter fra hvert hold, og der arbejdes på at 

holde en løbende kontakt, så engagementet blandt repræsentanterne kan fastholdes.  
 

Punkt 7. Præcisering af formalia omkring ”endelig diskussion og konklu-

sion” ved gruppeprojekter 

De fastsatte regler om individualisering af bidrag ved skriftlige gruppeopgaver/grup- 

peprojekter i studieordningerne har givet anledning til tvivl blandt de studerende, for 

så vidt angår formuleringen ”endelig diskussion og konklusion”. Det fremgår af stu-

dieordningerne, at ”Opgavens/projektets indledning, problemformulering, afgræns-

ning o. lign. samt endelig diskussion og konklusion anses for at være udarbejdet i fæl-

lesskab af gruppen og skal ikke individualiseres”. Efter en nærmere drøftelse af for-

muleringen, vedtog studienævnet en præcisering af ordlyden, så den ændres fra ”en-

delig diskussion og konklusion” til ”konklusion og perspektivering”. Studieordnin-

gerne opdateres med ekspliciteringen. 
 

Punkt 8. Håndtering af manglende fremmøde og inaktivitet på holdtimer 

Det lave fremmøde blandt studerende på holdtimerne ved enkelte fag som fx Viden-

skabelig metode er bekymrende, især da de studerende fra 2017 skal tilbydes flere 

undervisningstimer. 

 

Studienævnet drøftede, om det er en generel problemstilling, og hvad det lave frem-

møde kan skyldes. Der var enighed om, at det er en kompleks problemstilling, som 
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 der kan være mange årsager til, herunder timernes placering, arbejdsbyrden i andre 

fag (studieintensitet), undervisnings- og eksamensformer.  

 

Studienævnet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som får til opgave at analyse-

re årsagerne til det lave fremmøde samt komme med konkrete løsningsforslag. Det er 

meget vigtigt, at de studerende inddrages i arbejdsgruppen. 

 

Sammensætningen af arbejdsgruppen diskuteres på næste møde, herunder om der 

skal nedsættes en samlet arbejdsgruppe eller to arbejdsgrupper inden for hhv. sprog 

og kommunikation. Arbejdsgruppens kommissorium kan tage udgangspunkt i op-

lægget fra undervisergruppen i Videnskabelig metode/Scientific methods (Virksom-

hedskommunikation/MACC), der var udsendt som bilag til punktet. 

 
Punkt 9. Inddragelse af empirisk materiale på fremmedsproget ved spe-

cialer 

Som følge af inhabilitet deltog studerende Isabella Møller ikke under punktet. 

 

Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen gennemgik den konkrete dispensationsansøg-

ning, hvor der søges dispensation fra reglen om, at ”Empirisk materiale skal i rime-

ligt omfang inddrage det spanske sprog eller forhold i spansktalende områder”. 

Specialets formål er at undersøge, om og i hvor høj grad de kompetencer, man er-

hverver sig gennem cand.ling.merc.-studiet, svarer til de kompetencer, man som 

oversætter anvender i praksis, og som man forventes at have i oversætterbranchen. 

Den studerende har indgået et specialesamarbejde med et stort aarhusiansk oversæt-

terbureau, og det har vist sig, at det kan blive vanskeligt at komme i besiddelse af 

spansksproget materiale, da opgaver/oversættelser mellem sprogparret dansk-spansk 

sjældent forekommer på bureauet.  

 

Da de studerende i henhold til studieordningens kompetencebeskrivelse bl.a. skal 

”opnå bredt funderet viden om oversætterbranchens workflows og arbejdsproces-

ser”, ”opnå indgående viden om sprogteknologiske værktøjer og metoder” samt 

”højt specialiseret viden om leksikografiske teorier og metoder”, og da disse proces-

suelle aspekter er de samme, uafhængigt af hvilket sprog der arbejdes med, beslutte-

de studienævnet at imødekomme ansøgningen. Det blev bemærket, at der kun meget 

sjældent vil kunne forekomme situationer, hvor der dispenseres fra empirisk materia-

le på fremmedsproget, men at det pågældende speciales genstandsområde netop lig-

ger inden for kernefagligheden. 

 
Punkt 10. Godkendelse af ændring til fag- og prøvebeskrivelser for Pro-

fessionelle tekster i en tysk kontekst og International markedskommu-

nikation i teori og praksis 

Prøveformen for Professionelle tekster i en tysk kontekst på 3. semester foreslås æn-

dret fra en skriftlig hjemmeopgave (12 timer) med mundtligt forsvar til en skriftlig 

hjemmeopgave (48 timer). Baggrunden for ændringsforslaget er, at det er mere hen-

sigtsmæssigt, at den mundtlige sprogfærdighed flyttes fra 3. til 5. semester, da de 

studerende i vidt omfang forbedrer deres mundtlige sprogfærdighed under udveks-

lingsopholdet på 4. semester. Herudover er det vanskeligt at tilrettelægge den nuvæ-
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 rende prøve, så de studerende kan nå at aflægge det mundtlige forsvar, inden de tager 

på udveksling. 

 

Varigheden foreslås øget fra 12 til 48 timer, da erfaringen viser, at de studerende har 

meget svært ved at nå at løse de stillede opgaver på 12 timer, og opgavebesvarelserne 

som følge deraf ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdede. 

 

Studienævnet godkendte fag- og prøvebeskrivelsen med enkelte bemærkninger, som 

sendes til undervisningskoordinatoren for tysk. 

 

Prøveformen i International markedskommunikation i teori og praksis på 5. seme-

ster foreslås ændret fra en skriftlig hjemmeopgave (12 timer) til en skriftlig hjemme-

opgave (1 uge) med mundtligt forsvar. Den mundtlige del er flyttet fra prøven i Pro-

fessionelle tekster i en tysk kontekst, og da BA-faget indgår i den fagpakke, som tilby-

des HA-studerende med profilfag i tysk, skal prøveformen også kunne leve op til HA-

studieordningen. 

 

Studienævnet godkendte fag- og prøvebeskrivelsen, men påpegede at 1 uge ikke fore-

kommer at være tilstrækkelig til at koordinere en 40 siders gruppeeksamen. Under-

visningsgruppen opfordres til at genoverveje eksamensopgavens sidetal.  

 
Punkt 11. Drøftelse af evalueringsprocessen, herunder følgeskrivelser fra 

underviser som supplement til undervisningsevalueringen og midtvejs-

evaluering 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 12. Kritik fra censorformandskabet af det faglige niveau på de vi-

deregående uddannelser i sprog og erhvervskommunikation  

Punktet er sat på dagsordenen som følge af artikler i medierne på baggrund af en kri-

tik af det faglige niveau på de videregående uddannelser i sprog og erhvervskommu-

nikation, som censorformandskabet har fremsat i et brev til Videnskabsministeren. 

 

Som bilag til punktet var der udsendt link til artikel i Berlinske samt referat af et cen-

sorseminar i november 2015. Censorformandskabet udtrykker bekymring for det 

sproglige niveau generelt, og der er tale om en landsdækkende kritik, som ikke er ret-

tet mod specifikke uddannelsesinstitutioner. 

 

I studienævnet var der enighed om, at sprogniveauet såvel på fremmedsprog som på 

dansk er faldet set over en længere periode. Årsagen hertil er bl.a., at indgangsni-

veauet hos de studerende er lavere, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med  

den generelle samfundsudvikling, hvor der er mere fokus på indhold end på sprog. 

Herudover er de økonomiske rammevilkår for instituttet forringet væsentligt. 

 

Flere eksaminatorer i studienævnet oplever imidlertid, at censorerne i deres votering 

generelt ligger en karakter over eksaminatorernes vurdering, samt at de ikke forhol-

der sig til evalueringskriterierne. I evalueringskriterierne angives generelt, at sproget 
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 skal være korrekt, hvilket ikke harmonerer med kritikken i artiklen fra Berlingske om, 

at kravene til sproget er blevet lavere.  

 

På et kommende møde vil det blive drøftet, om kravene til dansk i kommunikations-

uddannelserne skal skærpes.  

 

Institutleder Christa Thomsen har indkaldt til møde til en nærmere drøftelse af pro-

blemstilingen med deltagelse af censorformanden, -næstformanden, studielederne og 

prodekanen for uddannelse lige efter studienævnsmødet. 

 

Punkt 13. Samtidig offentliggørelse af karakterer for bachelorprojekter 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 14. Retningslinjer for hvornår en eksamination via Skype skal af-

brydes 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 15. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
 

Mødet sluttede kl. 13.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

 

Helle Kryger Aggerholm   Hanne Falsig   Sofie Veje 

Formand     Referent   Referent 


