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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

Referat af møde nr. 19 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Tirsdag den 25. marts 2014 kl.11 

Sted: Bygn. 1483, lokale 556 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 18 

3. Meddelelser 

4. BA-reform: Endelig godkendelse af fag på 1. semester (årgang 2014) 

Bilag: Fagbeskrivelser for engelsk, fransk, spansk, tysk, europæiske studier, 

virksomhedskommunikation 

5. Valgfag uden for fagområderne for BA-studerende i Europæiske studier  

Bilag: Ansøgning fra undervisningskoordinator Rasmus Brun 

6. Godkendelse af prøvetype j portfolio på BA 

Bilag: Forslag til beskrivelse af prøvetypen 

7. Gruppestørrelser generelt/formulering vedr. gruppeopgaver 

8. Godkendelse af fagbeskrivelser på BA, efteråret 2014 (årgang 2012, 2013) og 

BAMMC, efteråret 2014 (årgang 2012, 2014) 

Bilag: Fagbeskrivelser 

9. Udbud af valgfag i efteråret 2014 

Bilag a: Oversigt over valgfagsudbud på BA, efteråret 2014  

Bilag b: Oversigt over valgfagsudbud på CLM, efteråret 2014 

10. Godkendelse af kommissorium og proces for arbejdet med revision af kandi-

datuddannelserne i virksomhedskommunikation (engelsk og dansk) 

Bilag: Kommissorium 

11. Godkendelse af fagbeskrivelser på kandidatuddannelserne, efteråret 2014 

12. Drøftelse af krav til specialeemner på CLM, sprog 

Bilag: Forslag til beskrivelse 

13. Godkendelse af prøvebeskrivelse til studieordningen for praktik på CLM, 

sprog 

Bilag: Forslag til prøvebeskrivelse 
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14. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efteråret 2013 og op-

følgningen herpå 

Bilag: Evalueringsresultater (BA, CLM, ICM) kun til studienævnets med-

lemmer 

15. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Isabella Møller  

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Tine Bækkelund Petersen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm  

BA-studerende Karen Øksnebjerg (næstformand) 

BA-studerende Maria Gammeltoft 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 18 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Akkreditering 

Genakkrediteringsrapporterne vedr. BA i international virksomhedskommunikation 

er blevet forsinket, men det forventes, at AU modtager rapporterne fra Danmarks 

Akkrediteringsinstitution i høring inden for de næste par uger. 

For så vidt angår ICM, afventer Danmarks Akkrediteringsinstitution en afklaring fra 

Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. udmeldinger af forventninger til op-

bygning af forskningsmiljø mm. i forbindelse med ressortomlægning. 
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Arbejdsgrupper under Hovedområdestudienævnet  

Studieleder Helle Kryger Aggerholm er medlem af Arbejdsgruppen vedr. praktik, og 

studieleder Kirsten Wølch Ramussen er medlem af Arbejdsgruppen vedr. merit. 

 

Møde i Hovedområdestudienævnet  

Hovedområdestudienævnet godkendte på møde den 4. marts de to indstillinger om 

nye studieordninger fra Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation vedr. BA i In-

ternational virksomhedskommunikation (samtlige semestre) og BA in Marketing and 

Management Communication (1. semester). 

 

Deltagelse i U-days og Kandidat åbent hus 

Til U-Days var der i alt ca. 246 besøgende torsdag og fredag til Sprog og kommunika-

tion. Kandidat åbent hus havde i alt ca. 250 besøgende. 

 

Specialeorientering 

Der afholdes specialeorienteringsmøde fredag den 28. marts kl. 13.00-14.30 i Nobel-

salen (1485-123) for kandidatuddannelserne i Virksomhedskommunikation, MACC, 

Engelsk, Fransk, Spansk og Tysk.  

 

Censorindberetninger 

Studienævnet har fremsendt undervisningsgruppernes bemærkninger til de censor-

indberetninger fra sommereksamen 2013, som censorformandskabet har bedt om 

kommentarer til. Censorformandskabet har takket for de grundige svar. 

  

Wiseflow 

BSS overgår til den digitale eksamensplatform Wiseflow fra sommereksamen 2014, 

hvor der indtil nu har været afholdt digital eksamen både i Wiseflow og Campusnet. 

Dekanatets udgangspunkt er, at så mange eksamener som muligt overgår til digital 

eksamen fra sommer 2014. På BA og CLM afholdes alle skriftlige prøver (stedprøver, 

hjemmeopgaver, synopser etc.) via Wiseflow bortset fra BA-projekter og kandidataf-

handlinger, medmindre der er særlige forhold, der taler imod digitalisering. 

 

Materiale fra Wiseflow arbejdsgruppen er udsendt til undervisningskoordinatorerne 

og blev omdelt til studienævnsmedlemmerne. Evt. bemærkninger til forslagene om 

afvikling af de enkelte eksamener i Wiseflow sendes til Hanne Falsig senest mandag 

den 31. marts kl. 12.  Studienævnet vil fremhæve over for Arbejdsgruppen, at det er 

meget vigtigt, at de studerende er velinformerede i god tid inden eksamen. 

På sigt skal BA-projekter og kandidatafhandlinger også afleveres i Wiseflow. 

Wiseflow-teamet vil i uge 13-16 afholde orienteringsmøder på de enkelte institutter. 

 

Dimittendhøjtidelighed 

Der afholdes dimission for kandidater fra cand.ling.merc-uddannelserne inden for 

sprog og kommunikation samt cand.merc.-uddannelserne den 3. oktober kl. 15-18 i 
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AU Aulaen. Gitte Hansen Gade (tidligere medlem af studienævnet) holder dimittend-

talen. 

 

Årets underviser 

Studienævnet er blevet bedt om at komme med forslag til medlemmer af bedømmel-

sesudvalget, der skal vurdere de indstillede kandidater og udvælge en prisvinder til 

Årets underviser. Studienævnet foreslår en af studielederne som VIP-repræsentant og 

Rasmus Schou Laursen som studenterrepræsentant. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 

 

Torsdagsforelæsninger 

Torsdagsforelæsningerne genoptages snarest. Ekstern lektor Leo Smith fra virksom-

heden MentorMade, der har til formål at forbinde studerende med erhvervslivet gen-

nem mentorordninger, har rettet henvendelse til Communication Council og tilbudt 

at være sponsor for torsdagsforelæsningerne og finde oplægsholdere. Der forventes 

afholdt 4-6 forelæsninger pr. semester. Alle studerende ved Institut for Erhvervs-

kommunikation vil blive inviteret.   

 

Valg af kandidatuddannelse 

Isabella Møller har gennemført en spørgeskemaundersøgelse på BA, 6. semester om 

de studerendes valg af kandidatuddannelse. Der indgik 43 respondenter i undersø-

gelsen, primært fra BA-uddannelserne i spansk og kommunikation samt engelsk og 

europæiske studier. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blev omdelt på mø-

det, og Isabella foreslog, at der udsendes spørgeskema om valg af kandidatuddannel-

se hvert forår.    

 

Det blev foreslået at afholde et arrangement allerede på 5. semester for de BA-

studerende, da selve Åbent Hus arrangementet ligger lidt sent i forhold til valg af 

kandidatuddannelse. 

 

Punkt 4. BA-reform: Endelig godkendelse af fag på 1. semester (årgang 

2014) 

Der var udsendt reviderede fagbeskrivelser for fagene inden for fagområderne på den 

nye studieordning. 

 

Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte kommentarer, som vil blive videre-

sendt til undervisningskoordinatorerne. 

 
Punkt 5. Valgfag uden for fagområderne for BA-studerende i Europæiske 

studier 

Fagområdet Europæiske studier har fået et større kommunikationsindhold end tidli-

gere med etablering af de tre nye fag Organisationers politiske kommunikation, EU’s 

kommunikation med offentligheden og Interkulturel virksomhedskommunikation. 
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Undervisningskoordinator Rasmus Brun har indsendt ansøgning til studienævnet 

om, at de studerende kan få dispensation til at tage valgfag svarende til 20 ECTS uden 

for fagområderne i stedet for de nuværende 10 ECTS. Baggrunden for ansøgningen 

er, at de studerende med bestemte bindinger på valgfagene vil kunne opnå 60 ECTS 

inden for kommunikationsrelaterede fag og dermed kunne søge optagelse på MACC 

eller kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation. 

 

Studienævnet godkendte ansøgningen, hvilket konkret betyder, at de studerende for 

at få adgang til kandidatuddannelserne inden for virksomhedskommunikation skal 

tage 10 ECTS valgfag på Europæiske studier med kommunikationsrelateret indhold 

samt 20 ECTS valgfag uden for fagområderne inden for fagområdet kommunikation 

(fx Communication in a management perspective og Communication in a global 

perspective fra BAMMC), eller at de alternativt i forbindelse med udvekslingsophold 

får godkendt 30 ECTS valgfag som kommunikationsrelaterede.  

 

Lektor Sophie Esmann Andersen pointerede, at kandidatuddannelserne inden for 

kommunikation ikke er den naturlige overbygning for BA i sprog og europæiske stu-

dier, men en særlig tilvalgsmulighed. De studerende med sprog og europæiske studier 

har umiddelbart mulighed for at læse videre på CLM i det pågældende sprog, Kandi-

datuddannelsen i informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Kandi-

datuddannelsen i internationale studier og Kandidatuddannelsen i europastudier.  

 

Punkt 6. Godkendelse af prøvetype j (portfolio) på BA 

Som bilag til punktet var der udsendt uddrag af studieordningen for BA i internatio-

nal virksomhedskommunikation med prøvetyperne a-j. Prøvetype j blev godkendt, og 

det blev samtidig besluttet, at portfolio udgår af prøvetype h (løbende evaluering). 

 

Punkt 7. Gruppestørrelser generelt/formulering vedr. gruppeopgaver 

Studienævnet ser gerne, at eksamensgrupper som udgangspunkt består af 4 stude-

rende for at styrke læsegruppementaliteten. Dette gør sig fx gældende for Viden-

skabsteori og metode på 2. semester. I de tilfælde hvor 4 ikke går op i de konkrete 

holdstørrelser, kan underviserne dispensere til grupper på 3 eller 5 studerende. 

Hvis der er faglige begrundelser for mindre eksamensgrupper ved andre fag, vil det 

blive godkendt. 

 

Studienævnet vil foreslå, at processen omkring opstart af læsegrupper påbegyndes i 

rusugen, men at den først afsluttes senere, da det ikke er alle studerende, der deltager 

i rusugen. Herudover blev det foreslået, at der udarbejdes en Code of Conduct for 

gruppearbejde, der fx tager højde for håndtering af uenighed, og at der kan tilknyttes 

en mentor til grupperne, som de studerende kan henvende sig til. Der kunne også 

med fordel indlægges et oplæg om gruppearbejde på mødet om 1. årsprøverne, som 

afholdes af studievejledningen i slutningen af september. 
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Der har sporadisk været drøftet flere gode ideer vedr. rusugen i studienævnet. På næ-

ste møde vil rusugen blive sat på dagsordenen med henblik på opsamling af forslage-

ne og drøftelse af nye forslag.  

 

Punkt 8. Godkendelse af fagbeskrivelser på BA, efteråret 2014 (årgang 

2012, 2013) og BAMMC, efteråret 2014 (årgang 2012, 2014) 

Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte kommentarer, som vil blive videre-

sendt til undervisningskoordinatorerne.  

 

Punkt 9. Udbud af valgfag i efteråret 2014 

Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over valgfagsudbud på BA. Oversigt 

over valgfagsudbud på CLM blev omdelt på mødet. 

 

For så vidt angår BA udtrykte Studienævnet bekymring over, at Spansk kun udbyder 

to valgfag (Teknisk sprog og International markedskommunikation) à 5 ECTS, da 

det betyder, at de studerende reelt ikke har noget valg, men må tilmelde sig begge fag.  

 

Studienævnets formand vil kontakte undervisningskoordinatoren på spansk for at 

undersøge muligheden for, at der udbydes endnu et valgfag à 5 ECTS, så de studeren-

de får et reelt valg (antallet af tilmeldinger vil afgøre, om der oprettes to eller tre fag). 

Det har efterfølgende vist sig muligt at udbyde et ekstra valgfag. 

 

På CLM udbydes kun ét tværsprogligt valgfag, men da valgfag ikke er bundet til de 

studerede fremmedsprog, har de studerende mulighed for at vælge bredt. 

 

Valgfagsudbuddene blev godkendt. 

 
Punkt 10. Godkendelse af kommissorium og proces for arbejdet med re-

vision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation (engelsk 

og dansk) 

Studienævnet besluttede at udsætte punktet til næste møde, da gruppen ikke havde 

nået at diskutere alle høringssvar. 

 

Punkt 11. Godkendelse af fagbeskrivelser på kandidatuddannelserne, ef-

teråret 2014 

Punktet bortfaldt, da der ikke er indkommet nye fagbeskrivelser eller væsentlige æn-

dringer til de eksisterende beskrivelser. 

 

Punkt 12. Drøftelse af krav til specialeemner på CLM, sprog 

Som bilag til punktet var der udsendt forslag til revideret beskrivelse af krav til speci-

aleemner, som studienævnet drøftede. Under alternativ 2 fandt studienævnet, at der 

bør tilføjes ”som minimum i relation til det pågældende fremmedsprogsområde”. 

Herudover bør der tilføjes et 3. alternativ om teoretiske problemstillinger af mere ge-

nerelt art. Studienævnets formand udarbejder et nyt forslag, som vil blive drøftet med 
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undervisningskoordinatorerne og herefter taget op på næste studienævnsmøde eller 

sendt til skriftlig høring i studienævnet. Forslaget vil skulle gælde fra og med årgang 

2013. 

 

Punkt 13. Godkendelse af prøvebeskrivelse til studieordningen for det 

projektorienterede forløb på CLM, sprog 

Studienævnets formand har på baggrund af møder med praktikvejlederne udarbejdet 

forslag til prøvebeskrivelse for det projektorienterede forløb, der vægter 20 ECTS.  

Prøven adskiller sig fra 10 ECTS-forløbet ved, at der er indført mundtligt forsvar for 

portfolioen, og at prøven bedømmes med intern censur efter 7-trins skalaen i stedet 

for uden censur med bestået/ikke bestået. Forslaget, der var udsendt som bilag, blev 

godkendt. 

 

Punkt 14. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efter-

året 2013 og opfølgningen herpå 

Der var enighed om, at evalueringsresultaterne generelt ser pæne ud, på trods af at 

der denne gang er flere fag end tidligere, hvor det samlede udbytte ligger under 3,0. I 

disse tilfælde rettes der henvendelse til undervisningskoordinatoren for det pågæl-

dende fag, som bliver bedt om at give en tilbagemelding på, hvad man har gjort/vil 

gøre for at rette op på eventuelle problemer.  

 

Studienævnet bemærkede, at flere af de resultater, der ligger under 3,0, vedrører de 

fag, der udbydes i samarbejde med ARTS. Herudover er der fortsat problemer med 

metodefagene, som af de studerende opleves som svære fag, hvor der stilles store 

krav. Der er en del undervisere involveret med mange forskellige tilgange til metode-

fagene, og det kunne måske være mere hensigtsmæssigt med en lærebog fremfor di-

verse materialer. 

 

Der er fortsat meget lave besvarelsesprocenter ved nogle af fagene. Hvis der er meget 

få respondenter ved et fag med et samlet udbytte under 3,0, vil der ikke blive fulgt op 

på resultatet.   

 

Punkt 15. Eventuelt 
 

Ændret eksamensform ved reeksamen på BA 

Det fremgår af studiehåndbogen, at de studerende ikke har sikkerhed for, at prøve-

formen ved reeksamen er den samme som ved tidligere eksamensforsøg. Fx kan 

skriftlige prøver efter instituttets beslutning afholdes som mundtlige prøver ved reek-

samen, hvis der er meget få tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Denne mulighed 

anvendes især ved de fag, der udbydes af de økonomiske institutter. For at sikre at de 

studerende er opmærksomme på, at prøveformen kan ændres, vil det fremover blive 

indføjet i de relevante prøvebeskrivelser i kursuskataloget. 
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Aflevering af opgaver i grupper 

I visse fag kan de studerende kun aflevere gruppeopgaver. De studerende oplyste, at 

der har været tilfælde, hvor en studerende ikke kunne blive en del af en gruppe og 

derfor ikke kunne aflevere og få rettet opgaver. Studienævnet fandt, at underviser i 

disse situationer enten må rette en individuel opgave eller pålægge en gruppe at tage 

en studerende ind.  

 

Copydan 

De studerende oplever af og til, at de slides der uploades på Blackboard er delvist 

”tomme”, da slides med centrale figurer ikke må udleveres til de studerende og un-

derviser derfor må fjerne de pågældende figurer. Studienævnet mente, at det ville væ-

re vanskeligt at løse denne problemstilling, men opfordrer underviserne om at orien-

tere de studerende om problemstillingen under forelæsningerne, så de vil kunne tage 

de nødvendige noter. 

 

”Brokkedag” 

De studerende vil arrangere en såkaldt ”Brokkedag”, hvor de studerende får mulighed 

for at viderebringe evt. frustrationer. Studienævnet vil gerne have en tilbagemelding 

på, hvilke forhold de studerende evt. er utilfredse med.  

 

Mødet sluttede kl. 14.55. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 

 


