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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

Referat af møde nr. 18 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Mandag den 10. februar 2014 kl.10 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 17 

3. Meddelelser 

4. Orientering om studienævnets arbejde og behandling af dispensationssager 

5. Valg af studienævnsformand  

6. Valg af stedfortræder for studienævnsformanden  

7. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) 

8. Fastlæggelse af møderække i FS14 (Husk kalender) 

9. BA-reform: Godkendelse af studieordningsændringer og fagbeskrivelser for 

engelsk, fransk, spansk, tysk og kommunikation 

Bilag 9a: Materiale fra engelsk (Yderligere materiale fremsendes) 

Bilag 9b: Materiale fra fransk 

Bilag 9c: Materiale fra spansk 

Bilag 9d: Materiale fra tysk 

Bilag 9e: Materiale fra kommunikation 

10. Diskussion af tilbagemeldinger fra uddannelsesmøder på BA (engelsk-tysk, 

tysk-kommunikation og engelsk-kommunikation) - udsat fra møde nr. 17 

Bilag 10: Referat uddannelsesmøder 

11. Forslag til ændring af fag- og prøvebeskrivelse for Metode/Scientific Me-

thods på hhv. CLM Virksomhedskommunikation/MACC – udsat fra møde 

nr. 17 

Bilag 11: Forslag til fag- og prøvebeskrivelser  

12. Diskussion af brug af intern censur 

Bilag 12: Forslag fra Henrik B. Sørensen fremsendes 

13. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen (til kl. 12) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

BA-studerende Karen Øksnebjerg (næstformand) 

BA-studerende Isabella Møller  

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen  

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Studienævnets formand indledte mødet med at byde velkommen til de to nye studen-

terrepræsentanter, BA-studerende Karen Øksnebjerg og BA-studerende Rasmus 

Schou Laursen, Rasmus er indtrådt som suppleant for Lise Tvede Larsen.  BA-

studerende Julie Nakskov Rasmussen, som også er ny studenterrepræsentant, er på 

udvekslingsophold i forårssemestret, og Hanne Falsig kontakter derfor den anden 

suppleant. Kandidatstuderende Janni Møller Skov Pedersen har forlænget sit udveks-

lingsophold med ½ år og vender tilbage til studienævnsarbejdet til sommer. Der er 

desværre ikke indvalgt flere suppleanter. BA-studerende Isabella Møller, som desu-

den er medlem af Hovedområdestudienævnet, fortsætter. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 17 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnsformanden havde følgende meddelelser: 

 

Seminar om studienævnsarbejde 

Studenterrådet ved Aarhus Universitet har inviteret de studerende i studienævnene 

til seminar om arbejdet i studienævn den 1.3-2.3.2014 på Sandbjerg Gods ved Søn-

derborg. 
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Kvalitetsudvalg 

Uddannelsesministeren har nedsat et kvalitetsudvalg (Udvalg for Kvalitet og Rele-

vans i de Videregående Uddannelser), som skal komme med anbefalinger til regerin-

gen, der kan forbedre kvalitet, relevans og sammenhængen i de videregående uddan-

nelser. Udvalget gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, der handler om evt. bar-

rierer for at sikre kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående. Formanden er 

blevet bedt om at besvare skemaet som studieleder for Spansk og europæiske studier. 

 

Vejledning 

Som opfølgning på studenterrepræsentanternes ønsker om udarbejdelse af retnings-

linjer for vejledning har formanden den 28.1 haft møde med Gitte Wichmann-

Hansen (ph.d., CUL), der arbejder med vejledning. Det er aftalt, at der skal udarbej-

des en tekst med generelle retningslinjer, som lægges på hjemmesiden. De retnings-

linjer, som studienævnet godkendte på et tidligere møde, og som var en del af stu-

diemiljøprojektet, vil blive inkorporeret. 

Det blev desuden aftalt at udarbejde forslag til revision af specialekontrakten, så den 

bliver mere funktionel, f.eks. ved at der angives nogle specifikke punkter, som skal 

behandles på 1. vejledermøde.  

 

Undervisningsevaluering 

Formanden og Hanne Falsig har afholdt møde med BSS evalueringsteamet samt He-

lene Christensen og Pernille Kiss Hansen om revision af procesplan for undervis-

ningsevaluering. Den reviderede plan blev udsendt til alle undervisere den 31.1.2014. 

På mødet diskuteredes også muligheden for at evaluere fag i deres helhed (dvs. fore-

læsninger og holdtimer samlet). Det vil kræve nogle ændringer af evalueringsskema-

erne og vil derfor ikke være en generel mulighed allerede fra FS14. I FS14 anvendes 

derfor de sædvanlige skemaer, men samtidig revideres skemaerne, så forelæsninger 

og holdtimer vil kunne evalueres samlet fra ES14. 

 

Møde i BA-styregruppen 

Der har været afholdt møde i BA-styregruppen den 7. februar, hvor bl.a. fag- og prø-

vebeskrivelser blev diskuteret. Der blev afklaret flere spørgsmål i forbindelse med be-

skrivelserne, herunder spørgsmål om bl.a. intern/ekstern censur og 1. årsprøver. Der 

er derfor udsendt revideret kassogram over uddannelserne til studienævnets med-

lemmer. I kassogrammet vil de tyske titler blive ændret til danske titler. 

 

Orientering af de studerende om den økonomiske situation på AU 

Kommunikationsafdelingen har henvendt sig til studienævnet og tilbudt at udsende 

en generel meddelelse til de studerende om den økonomiske situation på AU, idet 

nogle studerende formentlig er bekymrede over, om besparelserne får konsekvenser 

for dem og deres uddannelse. 

 

Der var enighed i studienævnet om, at der ikke er et stort behov på nuværende tids-

punkt, og at en sådan meddelelse snarere vil skabe unødig uro. Revisionen af BA-
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uddannelserne, vil gavne kvalitet og økonomi, men berører ikke de nuværende stude-

rende, da reformen først får virkning fra årgang 2014. På CLM sprog er der dog nogle 

ændringer vedr. profilerne, og de studerende, som disse ændringer vil være relevante 

for, vil blive orienteret direkte af studienævnet. 

 

Punkt 4. Orientering om studienævnets arbejde og behandling af dispen-

sationssager 

Formanden orienterede om studienævnets arbejde, som primært omhandler kvali-

tetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelser og undervisning, og om de igangvæ-

rende sager, herunder BA-reformen. 

 

Herefter blev der redegjort for behandlingen af dispensationssager, som på grund af 

den store sagsmængde ikke behandles på studienævnsmøderne. Ansøgningerne for-

behandles af studieadministrationen og drøftes i et dispensationsudvalg, og herefter 

sendes indstillinger til afgørelser til skriftlig indsigelse hos studienævnets medlem-

mer. Der henvistes i øvrigt til det udsendte notat om behandling af ansøgninger ved-

rørende dispensation og merit. 

 
Punkt 5. Valg af studienævnsformand 

Studieleder, lektor Kirsten Wølch Rasmussen blev valgt som formand for studienæv-

net. 

 

Punkt 6. Valg af stedfortræder for studienævnsformanden 

Studieleder, lektor Helle Kryger Aggerholm blev valgt som stedfortræder for studie-

nævnsformanden. 

 

Punkt 7. Valg af næstformand  

BAMMC-studerende Karen Øksnebjerg blev valgt som næstformand. 

 

Punkt 8. Fastlæggelse af møderække i FS14 

Det var desværre ikke muligt at finde et tidspunkt, hvor alle medlemmer kunne delta-

ge, men det bedste tidspunkt for næste møde var onsdag den 19. februar kl. 14-16. 

Hanne Falsig undersøger, om dette tidspunkt også passer de medlemmer, der ikke 

var til stede. Hvis det ikke er tilfældet, vil der blive udsendt en doodle med henblik på 

fastlæggelse af næste møde samt af møderække i forårssemestret.  

 

Punkt 9. BA-reform: Godkendelse af studieordningsændringer og fagbe-

skrivelser for engelsk, fransk, spansk, tysk og kommunikation 

 

Generelle kommentarer 

Studienævnet fandt det meget positivt med færre, større fag, som giver mere tid til 

fordybelse. 
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De studerende udtrykte bekymring for, at mundtlighed generelt synes at være ned-

prioriteret ved valg af prøveformer og henstiller, at det indgår i undervisningsgrup-

pernes overvejelser. 

De studerende gav desuden udtryk for, at de ønsker antallet af prøveformer med be-

dømmelsen bestået/ikke bestået reduceret mest muligt, da de foretrækker bedøm-

melse efter 7-trinsskalaen, som er udtryk for en mere detaljeret angivelse af den en-

kelte studerendes faglige niveau.  

 

Det var studienævnets opfattelse, at krav om tilstedeværelse ikke harmonerer med, at 

der er tale om akademiske universitetsuddannelser, og det blev derfor besluttet, at 

tilstedeværelseskravet skal udgå ved prøveform h. Den sidste passus ”Der kan kom-

bineres med krav om regelmæssig deltagelse i undervisningen svarende til et frem-

møde ved min 75% af undervisningen” udgår dermed. Prøvebeskrivelserne med til-

stedeværelsespligt vil blive ændret i overensstemmelse hermed. 

 

Engelsk 

Der kan ikke som foreslået af undervisningsgruppen afholdes to prøver i et fag, og de 

beskrevne prøveaktiviteter vil ikke kunne indgå i en løbende evaluering, da de er så 

omfattende, at de vil kunne påvirke aktiviteten i andre fag negativt. 

Normen for løbende evaluering harmonerer i øvrigt heller ikke med omfattende akti-

viteter. Undervisningsgruppen bedes derfor genoverveje prøveformerne og vende til-

bage med nye forslag til prøveformer på 1.-3. semester. 

 

I forbindelse med faget English Language in Theory and Practice drøftede studie-

nævnet omfanget af fonetik/fonologi. De øvrige sprog har højest en kort introduktion 

til grundlæggende fonetik, men ingen fonologi. På engelsk følger de studerende 12 fo-

relæsninger v/ARTS i fonetik/fonologi. 

 

Formanden orienterede om, at BA-styregruppen har indstillet til studienævnet, at der 

ikke skal være fokus på fonologi i uddannelserne. BA-styregruppen har indstillet, at 

der i stedet i grammatikfagene inddrages flere fagtekster/virksomhedstekster, og at 

grammatikken anvendes i praksis på disse tekster. 

 

Studienævnet kunne tilslutte sig styregruppens indstilling og var enig i, at fonologi 

ikke er en kernekompetence. Ved inddragelse af flere fagtekster i grammatikfagene, 

bliver undervisningen mere anvendelsesorienteret. Studienævnet fandt det desuden 

vigtigt, at de studerende allerede på 1. semester får en oplevelse af, at deres uddan-

nelse ligger inden for international virksomhedskommunikation.  

 

Herudover har to frafaldsanalyser, som er foretaget på BA, vist, at flere studerende 

har svært ved at forstå formålet med de rent teoretiske fag (herunder især gramma-

tik) i begyndelsen af studiet og har svært ved at koble teorien til praksis.  
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Studienævnet vil derfor bede undervisningsgruppen om, at fonetik/fonologi enten ta-

ges helt ud af faget eller erstattes af en kort introduktion til grundlæggende fonetik. 

Samtidig opfordrer studienævnet til, at der i faget inddrages fagtekster/virksom-

hedstekster, og at disse anvendes til at arbejde med grammatikken i praksis. 

Vedr. faget Contemporary Britain: Politics, Society and Culture påpegede studie-

nævnet, at det bør afspejles tydeligere i titlen (og i fagindholdet), at faget ikke står for 

sig selv som et samfundsfag, men at det fungerer som et kontekstfag for virksomhe-

dens kommunikation. 

 

De studerende påpegede desuden, at der er en uheldig skævvægtning, idet der er afsat 

10 ECTS med fokus på britiske forhold, mens det ikke fremgår af fagudbudet, at der 

også arbejdes med amerikanske forhold.  

 

Studienævnet var usikker på, hvad der i fagbeskrivelsen menes med ”essay-writing”, 

og om dette skal forstås som en beskrivende genre. 

 

Global Englishes foreslås evalueret ved mundtlig prøve med udgangspunkt i portfo-

lio. Denne prøveform er ikke indeholdt i studieordningens katalog over prøveformer, 

men studienævnet besluttede at godkende prøveformen, således at der ved prøveform 

g Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig hjemmeopgave tilføjes: /portfolio. 

 

Fransk 

Kravet om tilstedeværelse skal udgå af prøvebeskrivelsen for Fransk grammatik og 

analyse af virksomhedstekster (jf. ovenfor under generelle kommentarer). Herud-

over henstillede studienævnet, at sætningen ”Prøven omfatter desuden indtaling af en 

udleveret fransk tekst” slettes. Dels vil dette element tilsyneladende ikke blive trænet 

i undervisningen, dels kan det være svært at kontrollere, om den studerende selv har 

indtalt teksten eller har fået hjælp. 

 

Faget Fransk kultur og samfund bør i fagindhold og titel afspejle, at faget ikke står 

for sig selv som et samfundsfag, men fungerer som et kontekstfag for virksomhedens 

kommunikation. 

 

Spansk 

Fagtitlerne er meget lange for så vidt angår fagene på 3. og 5. semester og skal mulig-

vis forkortes i overensstemmelse med det maksimale antal tegn, det er muligt at an-

give i de studieadministrative systemer. 

Der var enkelte kommentarer til beskrivelsen af Grammatik og fagtekster, som Helle 

Dam-Jensen indarbejder. 

 

Tysk 

Der var ros til den meget fine kompetencebeskrivelse til studieordningens afsnit 3.1. 

og tilslutning til forslaget om en fælles beskrivelse for de fire sprog. Kravet om tilste-

deværelse skal udgå af prøvebeskrivelserne på 1. og 2. semester. Herudover var der 
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enkelte kommentarer til prøvebeskrivelserne, herunder angivelse af evalueringskrite-

rierne i punktform.  

 

Studienævnet mente ikke, at det er hensigtsmæssigt at udprøvningen på både 1. og 2. 

semester (20 ECTS) sker ved løbende evaluering med bedømmelsen bestået/ikke be-

stået og uden censur, og beder undervisningsgruppen om at genoverveje prøvefor-

men på 2. semester. 

 

Kommunikation 

Sophie Esmann Andersen redegjorde for ændringerne til faget Analyse af virksom-

hedskommunikation. Der var enkelte kommentarer til beskrivelsen, som vil blive 

indarbejdet. Der er foreslået en ny prøveform: Portfolio (med løbende udarbejdelse). 

Prøveformen synes at svare til studieordningens beskrivelse af prøveformen ”løbende 

evaluering (med portfolio)”.  Undervisningsgruppen bedes overveje, om man ønsker 

denne prøveform. 

 
Punkt 10. Diskussion af tilbagemeldinger fra uddannelsesmøder på BA 

(engelsk-tysk, tysk-kommunikation og engelsk-kommunikation) 

Punktet var udsat fra møde nr. 17. 

 

Der har været afholdt uddannelsesmøder i slutningen af november måned for de stu-

derende fra BA-uddannelserne i hhv. engelsk-tysk, tysk-kommunikation og engelsk-

kommunikation. Der deltog desværre ikke så mange studerende, men det er første 

gang, møderne afholdes, og fremmødet vil forhåbentlig blive højere fremover. 

 

Der er generelt kommet god input fra uddannelsesmøderne til både undervisnings-

grupper og studienævn, som der skal følges op på. 

 

Studienævnet besluttede at følge op på nedenstående: 

 

Blackboard 

Studienævnet vil opfordre Blackboard-teamet til at udarbejde en skabelon til under-

viserne for, hvor de forskellige filer mest hensigtsmæssigt placeres, så det bliver gjort 

ensartet og systematisk. 

 

Rusugen 

Studienævnet vil arbejde på at opprioritere det faglige indhold i rusugen. Det blev fo-

reslået f.eks. at indlægge en introduktion til læsning af fagbeskrivelser, da de stude-

rende påpeger, at fagbeskrivelserne er svære at læse. 

 

Der er fulgt op på kommentarerne vedr. undervisningsevaluering, idet det er indført, 

at der skal afsættes 10 minutter af undervisningstiden til evaluering. 
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Studienævnet vil herudover høre undervisningsgrupperne, om de har kommentarer 

til de studerendes input på uddannelsesmøderne. 

 

I efterårssemestret 2014 skal der efter planen afholdes uddannelsesmøder med stu-

derende fra BA-uddannelserne i engelsk-fransk, engelsk-spansk, fransk-europæiske 

studier og spansk-europæiske studier. Disse møder vil primært være relevante for de 

studerende på 1. semester, da BA-reformen træder i kraft fra september 2014.  

 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm foreslog, at der også afholdes uddannelsesmøder 

for BAMMC-studerende, hvilket studienævnet kunne tilslutte sig. I efteråret 2014 vil 

disse møder være relevante for 1. og 3. semester, da BAMMC-reformen gælder fra år-

gang 2013. 

 

Punkt 11. Forslag til ændring af fag- og prøvebeskrivelse for Meto-

de/Scientific Methods på hhv. CLM Virksomhedskommunikation/MACC 

Punktet var udsat fra møde nr. 17. 

 

Prøveformen foreslås ændret fra en skriftlig hjemmeopgave (12 timer) til en skriftlig 

stedprøve (4 timer).  Begrundelsen for ændringsforslaget er, at prøveformen vil frigi-

ve ressourcer til øget holdundervisning, som de studerende efterspørger. Herudover 

har erfaringen fra eksamen vist, at de studerende anvender de 12 timer til en mere 

generisk gennemgang af teorierne i bogen fremfor at løse selve casen, hvilket har re-

sulteret i uselvstændige besvarelser. Den kortere eksamenstid vil tvinge de studeren-

de til at sætte sig ind i hele pensum før eksamen. 

 

Studienævnet godkendte den foreslåede ændring, men det blev påpeget, at 4 timer er 

meget begrænset tid. 

 

Punkt 12. Diskussion af brug af intern censur 

Henrik B. Sørensen har foreslået, at der kun medvirker interne censorer ved mundt-

lige prøver, men ikke ved skriftlige prøver (bortset fra godkendelse af eksamensopga-

ver) for at spare udgifterne til censur. Modellen bruges på Erhvervsøkonomi. 

 

Studienævnet fremhævede, at der var mange fordele ved intern censur, herunder fo-

kus på de studerendes retssikkerhed, kvalitet i bedømmelsen, videndeling (især ved 

fællesfag), styrkelse af fagklynger, og at det vil være betænkeligt at fjerne intern cen-

sur ved de fag, der undervises af D-VIP. Hvis der ikke er censur, kræver bedømmelse 

af eksamensopgaver desuden mere af eksaminator. 

 

Studienævnet kunne ikke godkende forslaget, men censur kan fortsat evt. undlades 

ved løbende evaluering. 

 

Punkt 13. Eventuelt 
Sophie Esmann Andersen påpegede, at institut/studienævn bør drøfte, hvilken ter-

minologi, der anvendes. Mange begreber (corporate communication, business com-
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munication, virksomhedskommunikation, organisationer/kommunikation/insti-

tutioner osv.) bruges i flæng og uden større systematik.  

 

Mødet sluttede kl. 13.10. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 

 


