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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

Referat af møde nr. 13 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00-14.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 12 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af ændring af dispensationspraksis vedrørende ekstra tid ved prø-

ver af 12 timers varighed 

5. Godkendelse af valgfagsudbud i foråret 2014 

Bilag a: Oversigt over valgfagsudbud på BA 

Bilag b: Oversigt over valgfagsudbud på CLM 

6. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser  

Bilag a: Fag- og prøvebeskrivelser på BA 

Bilag b: Fag- og prøvebeskrivelser på BAMMC 

Bilag c: Fag- og prøvebeskrivelser på ICM 

Bilag d: Fag- og prøvebeskrivelser på CLM 

7. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra foråret 2013 

Bilag: Evalueringsresultater (kun til studienævnets medlemmer) 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for møder i studienævnet i ugerne 45 og 47 

(Husk kalender) 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer 

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 

Nikoline Ohnemus Christensen, Vejledning og studieinformation 

Sofie Vad Veje, Vejledning og studieinformation 

Tine Bækkelund Petersen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen (næstformand) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 12 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Optagelsestal 

BA: Status på antal ja-tak til pladstilbud pr. 13. august 2013 

International virksomhedskommunikation i alt 426, fordelt således på uddannelser: 

Engelsk-tysk: 36  

Engelsk-fransk: 22  

Engelsk-spansk: 63  

Engelsk og kommunikation: 89 

Tysk og kommunikation: 51  

Fransk og kommunikation: 12 

Spansk og kommunikation: 47 

Engelsk og europæiske studier: 72 

Tysk og europæiske studier: 20 

Fransk og europæiske studier: 2 

Spansk og europæiske studier: 12 

 

Marketing and Management Communication: 102  

 

International Communication and Multimedia: 84  
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CLM: Antal indskrevne pr. 17. september 2013 

CLM sprog: 

Engelsk - europæiske studier: 5 

Engelsk - tolk og translatør: 2 

Engelsk - international markedskommunikation og PR: 33 

Tysk - tolk og translatør: 7 

Tysk - international markedskommunikation og PR: 14 

Fransk - tolk og translatør: 3 

Fransk - international markedskommunikation og PR: 6 

Spansk - tolk og translatør: 6 

Spansk - international markedskommunikation og PR: 6 

 

Virksomhedskommunikation: 71 

 

MACC: 89  

 

Ændring af praksis vedrørende dispensation til ekstra prøveforsøg 

En studerende har 3 forsøg til at bestå en prøve. Studienævnet har tidligere fulgt den 

praksis at give tilladelse til et 4. eksamensforsøg, når den studerende har bestået alle 

andre fag på uddannelsen uden at tage hensyn til, om der foreligger usædvanlige for-

hold. Hovedområdestudienævnet har besluttet at harmonisere praksis på tværs af 

hovedområdet, således at studienævnet kun kan tillade yderligere prøveforsøg, hvis 

der foreligger usædvanlige forhold. Hvis det er tilfældet, vil den studerende kunne 

deltage i prøven, næste gang den udbydes. 

 

SU-reformen er vedtaget 

Hovedpunkterne er bl.a. øgede krav om fremdrift på studierne, bedre mulighed for 

merit ved studieophold og ændring i reglerne om støttetid. 

 

BSS har modtaget AACSB-akkreditering 

Akkrediteringspanelet fra AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) afsluttede sit besøg på BSS i slutningen af juni, og i slutningen af juli blev 

det meddelt, at BSS må kalde sig en AACSB-akkrediteret business school. 

 

Kandidatdimissionen 2013 

Dimissionsfesten for kandidater i 2013 afholdes fredag den 4. oktober. 

 

Studieophold på EKOM for grønlandske studerende 

I forlængelse af aftalen med Illimmarfik Instituttet ved Grønlands Universitet i Nuuk 

er 5 studerende fra professionsbacheloruddannelsen i oversættelse og tolkning på de-

res 3. semester på studieophold hos EKOM/BSS.  

De studerende skal deltage i følgende fag: 

English Language Proficiency and US Society (HA-engelsk, 3. semester) 

English Language Business Communication (HA-engelsk, 3. semester) 
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Aspects of Denmark (BAMMC, valgfag for udvekslingsstuderende) 

Personlig Kommunikation (BA i international virksomhedskommunikation, 1. seme-

ster). 

 

Udover disse fag skal de studerende følge et særligt tilrettelagt fag Danske erhvervs- 

og samfundsforhold, som udbydes af Nuuk, men som undervises på EKOM. 

 

Der har været afholdt et møde med en repræsentant fra Nuuk med henblik på en eva-

luering af de studerendes ophold indtil nu.  

 

På uddannelsen i Oversættelse og tolkning er der på årgang 2013 optaget 21 stude-

rende. Der vil således komme en del flere studerende på studieophold i 2014. 

 

Ansøgning om fornyet EMT-medlemskab 

Der er frist den 16. december for ansøgning om fornyet medlemskab af European 

Master’s in Translation og tildeling af EMT-kvalitetsmærket. Den 2. juni 2014 offent-

liggøres resultatet af ansøgningsrunden.  

 

Rekruttering til studienævnet 

Ved sidste valg til studienævnet var det vanskeligt at rekruttere medlemmer på stu-

dentersiden. Der har derfor været afholdt et møde om rekruttering i forbindelse med 

det forestående valg med deltagelse af studerende fra Communication Council og 

studienævnet, studienævnsformanden og medarbejdere fra BSS kommunikation og 

BSS studier. På basis af mødet er der udarbejdet en kommunikationsplan med hen-

blik på rekruttering til studienævnet og generelt mere synliggørelse af studienævnets 

arbejde over for de studerende. Kommunikationsplanen blev uddelt på mødet. 
 

Procedurer i forbindelse med undervisningsevaluering 

Der har været afholdt møde med henblik på at forbedre og forenkle proceduren for 

undervisningsevaluering på uddannelserne inden for Erhvervskommunikation og 

Erhvervsøkonomi. På mødet deltog studieledere, studienævnssekretærer og de med-

arbejdere i BSS studier, som forestår den tekniske del af evalueringen. 

 

På baggrund af mødet vil der blive lave et notat, som beskriver den fremadrettede 

procedure. 

 

Studienævnet drøftede, hvornår i undervisningsforløbet, det er bedst at evaluere. Det 

blev besluttet, at evalueringen skal finde sted næstsidste undervisningsgang. De stu-

derende skal have adgang til at evaluere 14 dage efter den næstsidste undervisnings-

gang. 

 

Ny formand for Translatørkommissionen 

Susanne Bo Christensen, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, er ny formand for Trans-

latørkommissionen. Der er indkaldt til møde den 28. oktober i kommissionen. 
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Studieleder Anne Ellerup Nielsen havde følgende meddelelse: 

 

Udveksling på Deakin University 

Der har været afholdt møde med en repræsentant fra Deakin University, som EKOM 

samarbejder med. Fra 2015 vil Deakin University afholde Summer University i janu-

ar/februar måned, og EKOM-studerende, der tager på udvekslingsophold hertil, vil 

således have mulighed for at supplere deres semester med et Summer University-

kursus. De studerende vil dermed lettere kunne opnå 30 ECTS på deres ophold. 

 

4. Drøftelse af ændring af dispensationspraksis vedrørende ekstra tid ved 

prøver af 12 timers varighed 

Ved behov for ekstra eksamenstid er det praksis, at der gives en 25 % forlængelse. 

Ved 12-timers-prøver er det imidlertid praksis at forlænge med 100 %, sådan at afle-

vering skal ske den næstfølgende morgen kl. 8.00. Da det ikke kan forventes, at den 

studerende kan arbejde meget de ekstra 12 timer, der falder om aftenen/natten, fore-

slår formanden, at aflevering i stedet skal ske kl. 11 næste dag, hvilket vil svare til en 

25 % forlængelse. 

 

Studienævnet godkendte forslaget. 

 

5. Godkendelse af valgfagsudbud i foråret 2014 

Valgfagsudbud på BA 

Der var udsendt oversigt over valgfagsudbuddet på BA i foråret 2014, hvor der udby-

des i alt 23 valgfag. Inden for engelsk udbydes et nyt valgfag Environmental Discour-

se Analysis, og valgfaget Introduktion til juridisk sprog ændrer titel til Introduction 

to Legal English in the Marketplace. Der udbydes et nyt valgfag uden for fagområ-

derne Videnskommunikation og tekstproduktion. 

 

Studienævnet godkendte det samlede valgfagsudbud. 

 
Valgfagsudbud på CLM 

På CLM sprog udbydes kun valgfaget Developments in European Media, som tidlige-

re har været udbudt med titlen European Media Systems, Policies and Relations. De 

studerende vil dog også have mulighed for at tilmelde sig forhåndsgodkendte valgfag 

fra ARTS samt valgfag på CLM virksomhedskommunikation og MACC under forud-

sætning af, at der er plads. 

 

På CLM virksomhedskommunikation udbydes 3 valgfag. På MACC udbydes også 3 

valgfag, hvoraf faget Social Media er nyt. 

 

Studienævnet godkendte det samlede valgfagsudbud. 
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6. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser  

Fag- og prøvebeskrivelser på BA 

 

Valgfag 

Det nye valgfag Videnskommunikation og tekstproduktion, som skaber et link mel-

lem BA-uddannelserne og forskergruppe Videnskommunikation, blev godkendt uden 

bemærkninger.  

 

For så vidt angår faget Environmental Discourse Analysis, fremgår det af kompeten-

cebeskrivelsen, at de studerende skal sættes i stand til at designe tekster. Denne 

kompetence genfindes dog ikke i evalueringskriterierne, som vedrører evnen til at 

analysere og vurdere/evaluere. 

 

Ved flere valgfag er der foreslået ændrede prøveformer. Disse prøveformer blev god-

kendt på baggrund af de begrundelser, der er forelagt studienævnet. Ved Intercultu-

ral Communication er prøveformen ændret fra en mundtlig prøve til en skriftlig 12-

timers hjemmeopgave for at give de studerende bedre mulighed for at gå i dybden 

med deres besvarelse.  Studienævnet foreslår derfor, at omfanget af den skriftlige be-

svarelse sættes op fra 4-6 normalsider til max. 10 normalsider. 

 

Obligatoriske fag 

Studienævnet fandt, at fag- og prøvebeskrivelsen for det obligatoriske fag på spansk 

Mundtlig og skriftlig kommunikation er meget kompleks, idet de to delemner kon-

versationel kompetence og skriftlig kommunikation er samlet i ét fag og én prøve. 

Studienævnet foreslår, at fagbeskrivelsen indledes med en beskrivelse af, at faget in-

deholder to delelementer, og at beskrivelsen forsøges forenklet. Herudover bør der 

være én prøvebeskrivelse, som angiver, hvad portfolioen samlet set består af. Studie-

nævnet er opmærksomt på, at faget er en del af samarbejdet med ARTS, og at dette 

vanskeliggør større ændringer inden for kort tid. Studienævnet ser gerne, at beskri-

velsen forenkles allerede for foråret 2014, men hvis det ikke er muligt, bør det im-

plementeres senest for foråret 2015. Da faget virker meget komplekst, vil studienæv-

net rette henvendelse til undervisningskoordinator med henblik på en vurdering af, 

om arbejdsbelastningen svarer til 5 ECTS. 

 

Det andet nye fag på spansk, 2. semester, Grammatik og fagtekster II blev godkendt. 

 

Fag- og prøvebeskrivelser på BAMMC 

De nye fag på BAMMC, 2. semester blev godkendt sammen med studieordningen i 

foråret. 

 

Ændringerne vedr. Project Management blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Fag- og prøvebeskrivelser på ICM 

Faget Intercultural Communication afprøves ved en skriftlig eksamen, og det er der-
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for studienævnets opfattelse, at fokus på mundtlighed bør nedtones. Under ”The 

objective of the course” nævnes fx både verbal interaction og face to face communica-

tion, hvilket giver de studerende indtryk af, at der er en del mundtlighed i faget.  
Det bør endvidere præciseres, at der er fokus på det teoretiske. Dette fremgår af eva-
lueringskriterierne, men må gerne fremhæves under ”The objective of the course”. 
 
Studienævnet tog ikke stilling til de øvrige fremsendte fagbeskrivelser for ICM, da 
disse var uændrede. 

 
Fag- og prøvebeskrivelser på CLM 

 

Valgfag 

På MACC udbydes et nyt valgfag, Social Media. Studienævnet ønskede, at punktet 

”course content” forkortes, og at evalueringskriterierne præciseres. Med hensyn til 

evalueringskriterierne blev der spurgt til, om formuleringen ”Ability to communicate 

in written English” er hensigtsmæssig, idet der ikke er tale om et sprogfag. Da lignen-

de formuleringer indgår i andre fag på både BAMMC og MACC, blev det aftalt, at stu-

dienævnet vil se nærmere på, hvilke formuleringer der anvendes. 

 

Obligatoriske fag 

Basisfaget Sproglig og tekstuel viden og anvendelse, som udbydes på CLM Engelsk, 

erstatter faget Analyse og produktion af fagtekster. Under punktet ”indhold” ønske-

de studienævnet en mere konsekvent beskrivelse af, hvilke kvalifikationer den stude-

rende skal tilegne sig, idet der i beskrivelsen anvendes ”og/eller” om de kvalifikatio-

ner, den studerende skal tilegne sig. Under punktet ”evalueringskriterier” ønskede 

studienævnet en uddybning af, hvad der menes med ”faglige” under ”evne til at forstå 

og analysere faglige problemstillinger”. Studienævnet foreslog, at titlen på faget tages 

op til revision i forbindelse med optag 2014, idet Sproglig og tekstuel viden og an-

vendelse forekommer en smule ”knudret”. 

 

De foreslåede ændringer til basisfaget Analyse og produktion af fagtekster på CLM 

Spansk blev godkendt. 

 

I profilfaget Interkulturel forhandlingsteknik, som udbydes på CLM Engelsk, er det 

foreslået, at den mundtlige eksamen afholdes som gruppeprøve. Den mundtlige ek-

samen har form af en forhandling mellem to parter, og hvor forhandlingen hidtil er 

foregået mellem den studerende og eksaminator, vil forhandlingen nu foregå mellem 

to eksaminander. Studienævnet fandt det oplagt at lade eksamen foregå som en for-

handling mellem to studerende. Det blev dog også drøftet, hvorvidt det kunne være 

en ulempe at forhandle med en medstuderende frem for eksaminator. I tilfælde af at 

en af de studerende er fagligt svag, vil det hæmme dialogen i forhandlingen for både 

den svage og den bedre studerende. Studienævnet fandt det derfor nødvendigt, at ek-

saminator i disse tilfælde deltager aktivt i forhandlingssituationen, sådan at begge 

studerende får mulighed for at vise, hvad de kan. 
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Den fagansvarlige vil blive gjort opmærksom på studienævnets holdning til eksami-

nators rolle i eksamenssituationen. 

 

Basisfaget Fagkommunikation: Tekstorienteret lingvistik og pragmatik, som udby-

des på CLM Tysk, erstatter faget Analyse og produktion af fagtekster. Studienævnet 

fandt, at punktet ”kompetencemål” på nogle punkter var uklart. Studienævnet ønske-

de en uddybning af, hvad det vil sige, at ”kurset tjener (…) som generelt grundlag for 

den studerendes praktiske arbejde efter studiet”. 

 

De foreslåede ændringer på faget Stakeholder Relations på MACC blev godkendt. 

Dog ønskede studienævnet sætningen ”active participation is required” fjernet fra be-

skrivelsen, da manglende deltagelse ikke kan sanktioneres. 

 

Der ønskes indført gruppeeksamen på faget Corporate Communication og interne 

stakeholdere på CLM virksomhedskommunikation. Studienævnet godkendte forsla-

get. 

 

Det blev drøftet, hvor stor en del af prøverne på en uddannelse, der kan omlægges til 

gruppeprøver. Der blev givet udtryk for, at det skal sikres, at den studerende i løbet af 

studiet og forud for specialet har udarbejdet skriftlige opgaver selvstændigt. 

 

Der blev herefter drøftet omfangsangivelser, længde af mundtlig eksamen samt mi-

nimum- og maksimumgruppestørrelser ved gruppeprøver. Studienævnet vil arbejde 

på en fastsættelse heraf. 

 

7. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra foråret 2013 

Der var enighed om, at evalueringsresultaterne generelt ser fine ud. Der er dog flere 

fag, hvor det samlede udbytte ligger under 3,0. I disse tilfælde rettes der henvendelse 

til undervisningskoordinatoren for det pågældende fag, som bliver bedt om at give en 

tilbagemelding på, hvad man har gjort/vil gøre for at rette op på eventuelle proble-

mer.  

 

Studienævnet bemærkede, at der er meget lave besvarelsesprocenter ved nogle af fa-

gene. Hvis der er meget få respondenter ved et fag med et samlet udbytte under 3,0, 

vil der ikke blive fulgt op på resultatet.   

 

Ved den kommende undervisningsevaluering i efteråret 2013 indsættes et afkryds-

ningsfelt i evalueringsskemaerne, hvor de studerende skal angive, om der blev afsat 

tid til evalueringen i undervisningen. Erfaringerne viser, at svarprocenten falder, når 

der ikke afsættes tid til evaluering i undervisningen, og hvis det viser sig, at der gene-

relt ikke afsættes tid, vil studienævnet gøre en indsats for at ændre dette.  
 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for møder i studienævnet i ugerne 45 og 47 

(Husk kalender) 
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Da det ikke var alle studienævnsmedlemmer, der var til stede på mødet, blev det be-

sluttet at planlægge de to kommende møder via en doodle. 

 
Punkt 9. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede ca. kl. 14.30 

 

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 

 


