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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 12 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 
Tid: Torsdag den 5. september 2013 kl. 15.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 11 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af kommissorier og proces for det videre arbejde med BA-reform 

Bilag: Forslag af 3. september 2013 

5. Drøftelse af kommissorier og proces for det videre arbejde med CLM-reform 

Bilag: Forslag af 3. september 2013  

6. Godkendelse af kompetencemål og indhold for faget Organisationer og de-

res kontekst 

Bilag: Revideret forslag fra arbejdsgruppen 

7. Godkendelse af ændring i kompetencebeskrivelser på CLM virksomheds-

kommunikation og MACC 

Bilag: Forslag til ændring i kompetencebeskrivelsen fra undervisningsko-

ordinatorer Sophie Esmann Andersen og Irene Pollach 

8. Forslag til fastsættelse af forudsætninger for deltagelse i projektorienteret 

forløb på CLM virksomhedskommunikation og MACC 

Bilag: Forslag fra undervisningskoordinator Sophie Esmann Andersen 

9. Eventuelt 
 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Professor Anne Ellerup Nielsen 
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Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade 

BA-studerende Isabella Møller 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen (næstformand) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 11 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelse: 

 

Institutionsakkreditering 

Akkrediteringsrådets forslag til plan for institutionsakkreditering 2014-15 og forslag 

til plan for turnusakkreditering 2014 er sendt til høring på universiteterne. AU skal 

ifølge planen institutionsakkrediteres i 2015. Kommunikationsuddannelserne under 

Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation (BAMMC, MACC og kandidatuddan-

nelsen i virksomhedskommunikation) er ikke længere med i planen for turnusakkre-

ditering 2014. 

 

I forbindelse med institutionsakkrediteringen har studienævnene på BSS modtaget 

en række spørgsmål fra dekanatet vedrørende studienævnenes praksis for arbejdet 

med kvalitetssikring af uddannelserne. Spørgsmålene blev omdelt på mødet. Svarfri-

sten er den 23. september. 

 

Punkt 4. Drøftelse af kommissorier og proces for det videre arbejde med 

BA-reform 

Studienævnets formand redegjorde for mødet i styregruppen den 3. september og de 

ændringer til tidsplanen for BA-reformen, der var fremkommet på mødet. Studie-

nævnet godkendte herefter det fremsendte forslag til kommissorier og procesplan for 

BA-reformen, som vil blive udsendt til BA-styregruppen/undervisningsgrupperne.  
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Punkt 5. Drøftelse af kommissorier og proces for det videre arbejde med 

CLM-reform 

Formanden redegjorde for drøftelserne af CLM-reformen på mødet i styregruppen 

den 3. september. Styregruppen ønskede enkelte ændringer i tidsplanen, og der var 

desuden enighed om, at der skal gives mulighed for 20 ECTS-praktik. Studienævnet 

var enig heri. Det fremsendte forslag til kommissorier og procesplan for CLM-

reformen blev godkendt, dog henstillede studienævnet til, at det tilføjes til kommisso-

riet, at der skal være fokus på sammenhængen mellem basis- og profilfag. Revideret 

kommissorium samt procesplan vil blive udsendt til CLM-

styregruppen/koordinatorerne.  

 

Punkt 6. Godkendelse af kompetencemål og indhold for faget Organisati-

oner og deres kontekst 

Studienævnet godkendte kompetencemålene med en enkelt bemærkning. 

 

Hvad angår fagets indhold, ønskede studienævnet bl.a. præciseret, at der er tale om et 

kontektsfag/et analytisk fag, der skal kvalificere de studerende til at forstå og analy-

sere, men ikke kommunikere. 

 

Iris Rittenhofer, der er medlem af arbejdsgruppen, videreformidler studienævnets 

kommentarer til arbejdsgruppen. 

 
Punkt 7. Godkendelse af ændring i kompetencebeskrivelser på CLM virk-

somhedskommunikation og MACC 

Undervisningskoordinatorer Sophie Esmann Andersen og Irene Pollach har frem-

sendt forslag om, at det hidtidige punkt ”arbejdsmetoder” udgår af kompetencebe-

skrivelserne for CLM virksomhedskommunikation og MACC. Dels indgår dette punkt 

ikke i fagbeskrivelserne på uddannelserne, dels følger dette punkt ikke Kvalifikations-

rammen, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af kompetencebeskrivelser. 

Punkterne under ”arbejdsmetoder” er indarbejdet i de resterende punkter ”viden om” 

og ”færdigheder i”. 

 

Studienævnet godkendte ændringen. 

 

Punkt 8. Forslag til fastsættelse af forudsætninger for deltagelse i pro-

jektorienteret forløb på CLM virksomhedskommunikation og MACC 

Undervisningskoordinator Sophie Esmann Andersen har på vegne af undervisnings-

gruppe Kommunikation indstillet til, at det fastsættes, hvilke forudsætninger der skal 

være opfyldt for at kunne deltage i projektorienteret forløb på de to uddannelser. Da 

det projektorienterede forløb fra og med 2012-studieordningen ikke længere er knyt-

tet til en teoribaseret fagprofil, er det vigtigt at sikre, at den studerende har en til-

strækkelig teoretisk ballast fra første og andet semester forud for det projektoriente-

rede forløb. Det foreslås, at den studerende skal have været tilmeldt 40 ECTS inden 
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for uddannelsens obligatoriske fag for at kunne tilmelde sig det projektorienterede 

forløb.  

 

Forslaget blev godkendt. 
 

 

Punkt 9. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede ca. kl. 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 


