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Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

3. Meddelelser 

Bilag meddelelsesliste 

4. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelser for efteråret 2016 

5. Faglig høring af modeller til Studiefremdriftsreform II 

Bilag eftersendes  

6. Samtidig offentliggørelse af karakterer for bachelorprojekter 

Bilag: Sagsfremstilling 

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. håndtering af studenterfremmøde 

og inaktivitet på holdtimer 

Bilag: Udkast til kommissorium 

8. Retningslinjer for hvornår en eksamination via Skype skal afbrydes 

Bilag: Sagsfremstilling 

9. Tidspunkt for offentliggørelse af pensumlister og ændringer til listerne 

10. Opfølgning på tidligere drøftelse af eksamensplaner 

11. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen  

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen  

KA-studerende Rasmus Schou Laursen 

KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen  

BA-studerende Louise Wangberg  
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Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Sofie Vad Veje, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Vejledning og studieinformation 

Jacob Berthelsen Bonde, Vejledning og studieinformation  

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

KA-studerende Martina Holde Sand 

KA-studerende Isabella Møller 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studiestart efteråret 2016 

Der afholdes Rus-intro mandag-onsdag i uge 35, og undervisningen starter i uge 36. 

 

Status vedr. uddannelserne på BCOM 

Dekanerne har nikket til det foreliggende oplæg, som er af meget teknisk karakter, 

med forbehold for positiv tilkendegivelse fra interessenter, herunder aftagerpaneler 

og censorformænd, samt beregninger fra økonomikontoret. Høringsmaterialet er i 

dag sendt til en række interessenter. Ifølge oplægget overflyttes uddannelserne inden 

for erhvervssprog til Arts, og kommunikationsuddannelserne forbliver på BSS. De or-

ganisatoriske ændringer forudsætter et tæt samarbejde om BA-uddannelserne på 

tværs af fakulteterne. Der har været tale om en meget kompleks proces, og til et 

kommende studienævnsmøde vil der blive udarbejdet et mere læsevenligt oplæg, der 

beskriver uddannelser og samarbejde. Det nuværende oplæg skal efter planen fore-

lægges bestyrelsen på et møde i slutningen af april. Herefter skal der indsendes an-

søgning til ministeriet senest den 1. september 2016. 

 

U-days 

U-days blev afholdt den 25. til 27. februar 2016. Ved torsdagens og fredagens oplæg 

på BCOM var der henholdsvis 120 og 150 besøgende. Ved lørdagens oplæg deltog 93 

besøgende. BCOM havde flest besøgende næst efter Erhvervsøkonomi. Lørdagsarran-

gementet havde i alt samlet ca. 1500 gæster, hvilket er det hidtil største antal, og 

sammenlignet med 2015 har der i år været mange flere uddannelsessøgende, der be-

søgte U-days.   

 

Studienævnskonference 

Louise Wangberg orienterede fra studienævnskonferencen den 14. marts, som havde 

været et fint arrangement. 
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 Møde med censorformandskabet 

Studielederne orienterede fra mødet med censorformandskabet den 12. februar vedr. 

den kritik, som har været rejst i pressen omkring det sproglige niveau på uddannel-

serne inden for erhvervskommunikation og -sprog. Referat af mødet udsendes til 

studienævnets medlemmer til orientering. 

 
Punkt 4. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Studienævnet godkendte de fremsendte fag- og prøvebeskrivelser med enkelte kom-

mentarer, som efterfølgende er blevet videresendt til undervisningskoordinatorer og 

fagansvarlige. 

 

Studienævnet bemærkede, at det ikke er hensigtsmæssigt med de store fag på 5. se-

mester med en ECTS-vægt på 15. 

 

Punkt 5. Faglig høring af modeller til Studiefremdriftsreform II  

Punktet udgik, da høringsmaterialet er blevet forsinket. Det forventes, at materialet 

udsendes til skriftlig høring. 

 

Punkt 6. Samtidig offentliggørelse af karakterer for bachelorprojekter 

De studerende har tidligere udtrykt ønske om, at karaktererne for bachelorprojekter-

ne offentliggøres samtidigt for samtlige 6. semester BA-studerende af hensyn til af-

holdelse af festligheder. 

 

Samtidig offentliggørelse af karakterer bliver muligt fra sommereksamen 2016, hvor 

projekterne afleveres digitalt i Wiseflow, og karaktererne derfor ikke skal tastes lø-

bende. 

 

Bachelorprojekterne afleveres i år mandag den 9. maj, og studienævnet besluttede, at 

karaktererne offentliggøres den anden fredag i juni, dvs. fredag den 10. juni. 

 

Punkt 7. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. håndtering af studenter-

fremmøde og inaktivitet på holdtimer 

På sidste studienævnsmøde blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der får 

til opgave at drøfte og komme med forslag til løsning af problemstillinger vedr. mang-

lende studenterfremmøde og uhensigtsmæssig studieintensitet. Studienævnet disku-

terede sammensætningen af arbejdsgruppen. Kirsten Wølch Rasmussen oplyste, at 

der er foretaget en høring på sprog og på fællesfagene på BA i IVK blandt de enkelte 

undervisere vedr. studenterfremmøde. Høringen viste, at fremmødet her generelt er 

acceptabelt bortset fra i fællesfaget Organisationer og deres kontekst (som har en pa-

rallel på BA MMC). 
 

Studienævnet besluttede derfor, at arbejdsgruppen udelukkende skal dække uddan-

nelserne/fagområderne i virksomhedskommunikation.  

 

Studienævnet godkendte det fremsendte udkast til kommissorium med den tilføjelse, 

at de studerende samtidig med det lave fremmøde generelt efterspørger mere kon-

takt/dialog med underviserne.  
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Til arbejdsgruppen meldte følgende medlemmer sig: Lektor Helle Kryger Aggerholm 

(formand), Lektor Trine Susanne Johansen, KA-studerende Rasmus Schou Laursen, 

KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen og BA-studerende Louise Wangberg. De 

studerende står for at finde en studenterrepræsentant fra BA i International Virk-

somhedskommunikation, så alle kommunikationsuddannelser/-fagområder er re-

præsenterede. Helle finder to ekstra VIP-medlemmer.  

  

Punkt 8. Retningslinjer for hvornår en eksamination via Skype skal af-

brydes  

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Tidspunkt for offentliggørelse af pensumlister og ændringer til 

listerne  

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Opfølgning på tidligere drøftelse af eksamensplaner 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 11. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
 

Mødet sluttede kl. 11.00. 

 

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 

 


