
 
 

 

 

Interim-fagstudienævnet for 

Erhvervskommunikation 

 

Dato: 20. marts 2017 

 
 

 
 

Side 1/7 

Medlemmerne af Interim-fagstudienævnet 
for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 2 i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommuni-

kation 

 
Tid: Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 618 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

4. Indstilling til fælles dispensationspraksis på Aarhus BSS for studerende 

med diabetes  

Bilag: Indstilling  

5. Drøftelse af dispensationspraksis ved fritagelse fra gruppekravet ved 

gruppeeksamener 

Bilag: Sagsfremstilling 

6. Status på handleplaner fra de årlige statusmøder for uddannelserne  

(udsat fra sidste møde) 

Bilag 1: Handleplan for BAMMC, MACC og CLM i virksomhedskommuni-

kation 

Bilag 2: Handleplan for bacheloruddannelserne i IVK og CLM i sprog 

7. Fagbeskrivelser for efteråret 2017 

a. Godkendelse af valgfagsudbud 

Bilag: Oversigt over valgfag på BA og KA 

b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser på BAMMC og 

MACC 

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelser 

c. Godkendelse af valgfagspakke der giver dimittender fra BAMMC-uddan-

nelsen adgang til cand.merc. 

Bilag: Sagsfremstilling 

8. Godkendelse af hurtig reeksamen ved bachelorprojekter 

Bilag: Sagsfremstilling  

9. Fastlæggelse af lokal procedure for opfølgning på vejledningsforløb 

Bilag: Procedure til evaluering af vejledningsforløb  
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10. Drøftelse af undervisningsevalueringsresultater for efteråret 2016 

Bilag 1: Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering 

Bilag 2: Evalueringsresultater 

11. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Lektor Nikolaj Kure (studieleder) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

Lektor Martin Nielsen 

BA-studerende Louise Wangberg 

KA-studerende Rasmus Schou Laursen 

KA-studerende Kasper Ballerman 

BA-studerende Malene Bjørn Dahl 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening, BSS 

 

Fraværende: 

Lektor Anne Gram Schjoldager  

BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (næstformand) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Akkrediteringsrapport sendt til høring hos AU 

Akkrediteringspanelet har nu sendt sin rapport om Aarhus Universitets kvalitetssik-

ringssystem i høring hos universitetet. Panelet noterer sig blandt andet, at Aarhus 

Universitet opererer med ambitiøse kvalitetsmål for sine uddannelser og har et klart 

strategisk fokus på pædagogisk kvalificering af underviserne. Panelet bemærker desu-

den det store engagement blandt universitetets medarbejdere og studerende.  

 

Panelet stiller dog samtidig spørgsmålstegn ved to aspekter af universitetets kvalitets-

system: monitoreringen af forskningsbaseringen samt proceduren for udpegning af 

eksterne eksperter til uddannelsesevalueringer. Derfor har panelet valgt at indstille 

AU til en betinget positiv akkreditering. Høringsperioden afsluttes ultimo marts, og 

Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse i juni. 

 

Notat vedr. dispensationsansøgninger om 4. eksamensforsøg  

Prodekan for uddannelse Per Andersen har udarbejdet et notat vedr. dispensations-

ansøgninger om 4. eksamensforsøg, som er fremsendt til studienævnets medlemmer. 
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Det konkluderes, at hovedreglen fremadrettet må være, at der med de nuværende 

regler ikke er mulighed for at imødekomme en dispensation om 4. gangsforsøg, med-

mindre der er usædvanlige forhold, der kan lægges til grund for, at den studerende i 

forbindelse med et af de konkrete foregående eksamensforsøg ikke har haft mulighed 

for at præstere på lige fod med deres medstuderende, fx ved at have været psykisk el-

ler fysisk påvirket i en sådan grad, at vedkommende reelt ikke var i stand til at af-

lægge eksamenen fagligt forsvarligt. Fremfører den studerende i forbindelse med sin 

ansøgning en sådan påstand, skal denne kunne dokumenteres med relevant doku-

mentation i form af en lægeerklæring e.l. Dette gælder, uanset hvor langt den stude-

rende er i sit uddannelsesforløb. Kun i helt særlige tilfælde, hvor den studerende 

endnu måtte mangle en (antageligvis) enkelt eksamen efter specialet, synes der at 

kunne tages hensyn til, hvor langt den studerende er i sit uddannelsesforløb. 

 

Introduktion til studienævnsarbejdet 

Den 22. februar blev der afholdt et introduktionsarrangement ved Aarhus BSS for nye 

studerende i studienævnene. Formålet med arrangementet var at introducere de stu-

derende til studienævnsstrukturen ved Aarhus BSS, opgaver og roller i regi heraf, 

samt de administrative funktioner, der omgiver arbejdet i studienævnene. De stude-

rende blev ligeledes introduceret til studienævnets kerneopgaver og de eventuelle øv-

rige opgaver, der måtte følge som studentermedlem i studienævnene ved Aarhus BSS. 

 

Stormøde vedr. fremtidige overbygningsmuligheder inden for kommunikation 

Den 2. marts afholdt Communication Council et stormøde, hvor studieleder, studie-

nævnsformand, dekan og prodekan for uddannelse var inviteret til dialog med de stu-

derende vedr. kandidatuddannelser i kommunikation som følge af de organisatoriske 

ændringer. 

 

U-Days 

Studievejledningen har afholdt U-Days den 2.-4. marts, hvor alle interesserede gym-

nasieelever, har haft mulighed for at komme forbi og blive præsenteret for uddannel-

serne på AU.  

 

Kandidat Åbent Hus 

Kandidat Åbent Hus blev afholdt den 7. marts for CLM i virksomhedskommunikation 

og MACC og den 9. marts for CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk. 

 

Orientering om projektorienteret forløb og valgfag på CLM i engelsk, fransk, 

spansk og tysk 

Den 14. marts blev der afholdt orientering om projektorienteret forløb, valgfag og 

translatørvalgfag på CLM, 3. semester. 

 

Punkt 4. Indstilling til fælles dispensationspraksis på Aarhus BSS 

for studerende med diabetes 

På Aarhus BSS er der forskel på dispensationspraksis i forbindelse med særlige 

prøvevilkår for studerende med diabetes. Aarhus BSS Uddannelsesforum har 

derfor foreslået en fælles dispensationspraksis på tværs af fakultetet, og studie-

nævnet havde forud for mødet modtaget et notat med indstilling til fælles prak-

sis.  
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Det foreslås, at studerende med velreguleret diabetes tilbydes 5 minutter ekstra pr. 

time efter den første time ved skriftlige stedprøver. Der tildeles ikke 5 minutter til den 

første time, da den studerende har mulighed for at måle sit blodsukker umiddelbart 

inden prøven påbegyndes. 

 

Studienævnet godkendte indstillingen og besluttede, at denne praksis også skal gælde 

ved skriftlige hjemmeopgaver af en varighed på op til 6 timer. 

 

Punkt 5. Drøftelse af dispensationspraksis ved fritagelse fra gruppe-

kravet ved gruppeeksamener 

Hvert semester søger ca. 10-15 studerende om dispensation til at fravige grup-

pekravet og aflevere en individuel eksamensopgave. Studienævnet drøftede, om 

dispensationspraksis skal ændres, herunder hvilken rolle underviserne skal 

have i forbindelse med facilitering af gruppedannelse.  

 

Efter en længere drøftelse besluttede studienævnet at fastholde den nuværende 

praksis, men hvis der er sager, der stikker ud (fx hvis en studerende gentagne 

gange søger fritagelse fra gruppekravet), vil den studerende blive indkaldt til en 

samtale med studielederen. Studienævnet fremhævede, at det har stor betyd-

ning at italesætte vigtigheden af gruppeelementet, især ved de fag hvor eksa-

men afvikles i grupper. Denne eksamensform er valgt, når læringsmålene bedst 

opfyldes ved afprøvning i grupper. 

 

Punkt 6. Status på handleplaner fra de årlige statusmøder for uddannel-

serne 

I forbindelse med de årlige statusmøder i juni 2016 blev der udarbejdet handleplaner 

for kvalitetsarbejdet på uddannelserne. Studienævnet havde fået tilsendt handlepla-

nerne for hhv. BAMMC, CLM i virksomhedskommunikation og MACC samt BA i IVK 

og CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk som bilag til mødet. Handleplanerne har væ-

ret drøftet på møder i uddannelsesnævnene forud for studienævnsmødet, hvor stu-

dielederne gennemgik de nedskrevne mål og handlinger. For begge handleplaner gæl-

der, at mange af præmisserne har ændret sig siden statusmøderne som følge af såvel 

de organisatoriske ændringer som ændringerne i uddannelsesporteføljen. 

 

For begge områder kunne det konkluderes, at der generelt er fulgt op som beskrevet. 

 

Punkt 7. Fagbeskrivelser for efteråret 2017 

a. Godkendelse af valgfagsudbud 

Studienævnet godkendte nedenstående udbud af valgfag: 
 

BAMMC 

Cross Cultural Negotiation 

Video-based Research of Workplace Interaction  

Social Media Management 
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MACC 

Employer brand management: Strategy communication and performance 

Investor relations 

Brand management and communication – research, theory and practice  

 

CLM i Virksomhedskommunikation 

Investor relations 

 

CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk 

Juridisk oversættelse 

Tolkning 

 

Udover de nævnte valgfag på BAMMC forventes det, at der udbydes en valgfagspakke 

på 30 ECTS, som vil give dimittender fra BAMMC-uddannelsen adgang til cand.merc. 

jf. nærmere under pkt. 7c. Derfor vil der ikke i indeværende semester blive arbejdet 

videre med forslag til udbud af ”et selvstuderet emne”, hvor de studerende udarbejder 

et projekt inden for nærmere angivne emner.  

 

På CLM i virksomhedskommunikation vil de studerende få mulighed for at vælge 

valgfag fra MACC, ligesom studerende fra CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk vil få 

mulighed for at vælge fag fra Arts og fag fra CLM i virksomhedskommunikation og 

MACC. 

 

Fremadrettet vil der blive arbejdet mere strategisk med valgfagsudbuddet på 

BAMMC-uddannelsen, så de studerende sikres et bredere valgfagsudbud, der giver 

bedre mulighed for at specialisere sig. Studienævnet ser meget gerne, at studieleder 

Nikolaj Kure arbejder videre med idéen om, at cand.merc.-studerende og MACC-stu-

derende fra næste semester får mulighed for at vælge udvalgte valgfag på tværs af de 

to uddannelser. 

 
b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser på BAMMC 

og MACC 

Fagbeskrivelserne har været drøftet i uddannelsesnævnet for BAMMC, MACC og 

CLM i Virksomhedskommunikation, og studienævnet godkendte beskrivelserne iht. 

uddannelsesnævnets indstilling. 

 

c. Godkendelse af valgfagspakke der giver dimittender fra BAMMC-ud-

dannelsen adgang til cand.merc. 

Forud for mødet var der fremsendt forslag til en valgfagspakke på 30 ECTS, der giver 

dimittender fra BAMMC-uddannelsen adgang til cand.merc.-linjerne (bortset fra 

cand.merc.jur. og cand.merc.aud.). Valgfagspakken består af 3 fag fra Bachelorud-

dannelsen i Economics and Business Administration samt et nyudviklet fag til 

BAMMC-studerende: 

 Industrial Organisation and Strategy (10 ECTS) – obligatorisk fag (3. semester) 

 Business Development with Information (5 ECTS) - obligatorisk fag (3. semester) 

 Project Evaluation and Sustainability (5 ECTS) – valgfag 

 Financial and Managerial Accounting (10 ECTS) – nyudviklet fag  
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Studienævnet godkendte valgfagspakken, som skal drøftes på et møde i Fagstudie-

nævnet for Erhvervsøkonomi den 17. marts. (Fagpakken er efterfølgende blevet god-

kendt af Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi). Der afholdes informationsmøde 

den 21. marts for BAMMC-studerende om deres muligheder for at få adgang til 

cand.merc. 

 

Punkt 8. Godkendelse af hurtig reeksamen ved bachelorprojekter 

Hvis studerende ikke består/ikke afleverer bachelorprojekt ved den ordinære eksa-

men med afleveringsfrist den 1. maj, er næste eksamensmulighed den 1. december ef-

ter de nugældende regler. Ved reeksamen skal der udarbejdes ny problemformule-

ring. Studerende, der ikke består bachelorprojektet ved den ordinære eksamen, har 

ikke mulighed for at blive optaget på en kandidatuddannelse før det efterfølgende år. 

 

Som bilag til punktet var der fremsendt forslag om mulighed for hurtig reeksamen 

ved bachelorprojekter. De studerende kan ifølge forslaget tilmelde sig reeksamen 

primo juni med afleveringsfrist den 1. september, og de kan arbejde videre med emne 

og empirisk materiale indsamlet i forbindelse med det ordinære bachelorprojekt, dog 

skal problemformuleringen revideres i forhold til den oprindelige problemformule-

ring. Studerende der ikke består reeksamen, skal tilmelde sig et nyt bachelorprojekt i 

et nyt emne ved næste ordinære forløb med afleveringsfrist den 1. maj. 

 

Studienævnet godkendte det fremsatte forslag med virkning fra og med sommereksa-

men 2017.  

 

Punkt 9. Fastlæggelse af lokal procedure for opfølgning på vejlednings-

forløb  

I henhold til procedure for evaluering af vejledningsforløb på bachelor- og kandidat-

uddannelser på Aarhus BSS skal studieleder og studienævn fastlægge lokale procedu-

rer for opfølgning på vejledningsforløb.  

 

Studienævnet besluttede nedenstående model, hvor studielederne er ansvarlige for 

opfølgning: 

- Er indikatoren grøn, kræves der ikke handling.  

- Er indikatoren gul, sættes vejledningsforløbet på observationsliste, således at 

gentagne gule indikatorer kræver en mundtlig drøftelse med vejleder. 

- Er indikatoren rød, drøfter studielederen forløbet mundtligt med vejleder. 
 

Punkt 10. Drøftelse af undervisningsevalueringsresultater for efteråret 

2016 

De aggregerede evalueringsresultater var fremsendt som bilag til punktet og var desu-

den blevet drøftet på møder i uddannelsesnævnene forud for studienævnsmødet. Der 

var enighed om, at resultaterne generelt ser fornuftige ud og ikke giver anledning til 

bekymring for kvaliteten i undervisningen. Studienævnet påpegede, at svarprocen-

terne desværre generelt er meget lave, hvilket bevirker, at resultaterne for nogle fag 

ikke giver et helt retvisende billede.  

 

Studielederne følger op på evalueringsresultaterne i henhold til den fælles procedure 

for opfølgning på Aarhus BSS. 
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Punkt 11. Eventuelt 

Tidspunkt for offentliggørelse af pensumlister 

Der blev fra studenterside spurgt ind til tidspunkt for offentliggørelse af pensumli-

ster, da de studerende meget gerne ser, at de ligger klar i god tid inden studiestart. 

Studienævnet har stor forståelse for, at de studerende gerne vil udnytte sommer-  og 

vinterperioder til semesterforberedelse, men af praktiske og tekniske årsager er det 

svært for underviserne at nå. Studienævnet vil gerne opfordre til, at underviserne 

lægger pensumlister på blackboard så tidligt som muligt. 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig    

Formand   Referent   

 

 

 


