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Medlemmerne af Studienævnet for 

Virksomhedskommunikation og IT 

 

 

  

  

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 

IT 

 
Tid: Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 13.30 

Sted: Microsoft Teams-møde 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

3. Meddelelser 

4. Nyt fra studielederne 

5. Nyt fra studerende 

6. Godkendelse af studieordning og fagbilag for Masteruddannelsen i it 

7. Godkendelse af nye og ændrede kursusbeskrivelser efteråret 2021 på ITKO 

8. Trivselstiltag for studerende i forbindelse med genåbning af universitetet 

9. Valgfag på 3. semester og gruppedannelse på ITKO 

10. Drøftelse af undervisningsevalueringsresultater for efteråret 2020 

11. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Bjarne Rerup Schlichter, lektor  

Christa Thomsen, professor 

Christiane Marie Høvring, adjunkt 

Lars Bækgaard, lektor 

Lars Haahr, lektor og studieleder - formand 

Søren Erik Nielsen, lektor 

Andreas Mosekjær Bjørn, studerende – næstformand 

Julie Elkjær Mikkelsen, studerende 

 

Desuden deltog: 

Christian Waldstrøm, lektor og studieleder (observatør) 

Jakob Arnoldi, professor og studieleder (0bservatør) 

Anne Gammelgaard Ballantyne, lektor (observatør) 

Hanne Falsig, Studienævnssupport og rådgivning, BSS Studier 
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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 

Den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet forlænges 

I henhold til regeringens udmelding den 9. marts er universiteterne fortsat ikke om-

fattet af regeringens planer for en genåbning af samfundet. Aarhus Universitet er der-

for fortsat fysisk lukket ned. 

 

AU afskaffer studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår 

Den 1. februar 2021 er studieaktivitetskravet blevet afskaffet for alle uddannelser ved 

AU. Det indebærer, at de studerende ikke længere skal optjene 45 ECTS pr. studieår 

for at bevare deres studieplads. 

 

Møde med aftagerpanelet for ITKO-uddannelsen 

Den 23. februar blev der holdt møde i aftagerpanelet for cand.it ITKO via Zoom. Re-

ferat af mødet vil blive sendt til studienævnets medlemmer til orientering. 

 

 

Punkt 4. Nyt fra studielederne 

Jakob Arnoldi orienterede om, at ansøgertallene til ITKO-uddannelsen ser fine ud. I 

2020 blev 191 studerende tilbudt optagelse i Aarhus, og pr. 1.10 var der indskrevet 

134 studerende. 50 studerende blev tilbudt optagelse i Herning, hvor der pr. 1.10 var 

indskrevet 39 studerende. I år vil institutterne tillade en lidt større overbooking med 

henblik på at opnå fuldt optag med hhv. 150 studerende i Aarhus og 50 i Herning. En 

del af forklaringen på, at studerende med ITKO-uddannelsen som 1. prioritet takker 

nej til en studieplads, er, at disse studerende samtidig kan have andre uddannelser 

som 1. prioritet på de øvrige universiteter. Tilmelding til kandidatuddannelser er ikke 

koordineret på landsplan. 

 

Med den nye adgangsbekendtgørelse ændres reglerne for skift af studieby. Skift af 

studieby betragtes fremover som administrativ indskrivning, dvs. på niveau med 

overflytning, studieskift og genindskrivning. Det betyder, at de studerende skal have 

bestået første studieår for at kunne søge skift af studieby. De skal ikke kunne doku-

mentere særlige forhold eller på anden vis argumentere for skiftet. Har de bestået det, 

der svarer til første studieår, og er der plads på det aktuelle studietrin, som de skal 

ind på, skal de tilbydes plads. Hvis der er forskel på adgangskravene, fx kvotientkrav, 

i de to studiebyer, skal ansøgerne dog opfylde adgangskravene til den by, de ønsker at 

skifte til. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser på det givne stu-

dietrin, trækkes der lod. Det bliver spændende, hvilke implikationer dette får for 

ITKO.  
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Christian Waldstrøm orienterede om, at der for kommunikationsuddannelserne er 

fokus på at sikre en god overgang til et nyt studienævn for de studerende. De stude-

rende på BAMMC har retskrav til cand.merc. i Strategic Communication, som hører 

under Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Der er i øvrigt flere af de studerende, der 

har fulgt den særlige valgfagspakke, som vælger andre cand.merc.-linjer. Der er me-

get få studerende på BAMMC-uddannelsen, som ikke følger det normerede forløb og 

derfor ikke kan færdiggøre uddannelsen til sommer.  

 

Lars Haahr oplyste, at der kun er 6 studerende tilbage på masteruddannelsen i digital 

innovation, som mangler at skriver masterprojekt.  

 

Sune Dueholm Müller informerede om udfordringerne i forhold til fagpakken Digital 

innovation og digital transformation på masteruddannelsen i it, som inkluderer en 

studietur. I efteråret 2020 blev fagpakken aflyst pga. COVID-19, da studieturen til 

Toronto ikke kunne gennemføres. Fagpakken blev flyttet til efteråret 2021, og der ar-

bejdes på forskellige scenarier for gennemførelse af fagpakken. 

 

 
Punkt 5. Nyt fra studerende 

De studerende i studienævnet har på baggrund af en brainstorm via et IdeaBoardz til 

deres medstuderende på ITKO modtaget nedenstående mulige emner til drøftelse i 

studienævnet. Brainstormen er i første omgang foretaget blandt de studerende i Aar-

hus, og Anne Gammelgaard Ballantyne videregiver oplysninger på kontaktperson(er) 

i Herning til Andreas og Julie. 

 

Studiegrupper på 3. semester  

De studerende foreslår, at studiegrupperne til valgfagene dannes af studieledelsen, da 

de studerende pga. COVID-19-restriktionerne ikke kender hinanden særlig godt. 

 

Valgfag på 3. semester  

Det er uklart for de studerende, hvad de tre valgfag præcist indebærer. Der er snarere 

tale om projektfag inden for IT-systemer end om egentlige valgfag. De studerende ef-

terspørger mere valgfrihed og eksempelvist valgfag om IT-sikkerhed. 

 

Ombytning af fag på semestre 

Enkelte studerende påpeger, at der med fordel kan byttes om på følgende fag på 1. og 

2. semester: 

Systemudvikling og databaser flyttes fra 2. til 1. semester, og Softwareudvikling flyt-

tes fra 1. til 2. semester. 

Digital kommunikation flyttes fra 2. til 1. semester og Digitale teknologier i virksom-

heder flyttes fra 1. til 2. semester. 

 

Undervisningsevaluering  

På evalueringstidspunktet oplever de studerende, at de ikke altid har godt nok kend-

skab til fagene. Det gælder især fag, hvor der skrives projektrapporter, da megen læ-

ring og forståelse sker i eksamensperioder, hvilket påvirker de studerendes bedøm-

melse af fagene. Det foreslås, at evalueringen rykkes frem til afleveringstidspunktet, 

men før afholdelse af eksamen. 
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Studienævnet drøftede kort punkterne. Valgfag på 3. semester og gruppedannelse er 

sat på som punkt 9 på dagsordenen. Eventuel omplacering af fag noteres som et op-

mærksomhedspunkt, der vil blive drøftet efter første gennemløb af uddannelsens 3 

semestre. Tidspunkt for undervisningsevaluering tages op på et kommende studie-

nævnsmøde.  

 

 

Punkt 6. Godkendelse af studieordning og fagbilag for Masteruddannel-

sen i it  

Som bilag til punktet havde medlemmerne modtaget forslag til revision af studieord-

ning og fagbilag for Masteruddannelsen i it. Uddannelsen udbydes i samarbejde mel-

lem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, der koordine-

rer uddannelsen via universitetssamarbejdet it-vest. Masteruddannelsen har tre lin-

jer: Organisation, Softwarekonstruktion og Interaktionsdesign, og Aarhus BSS udby-

der fagpakker på organisationslinjen. 

 

Studieleder Sune Dueholm Müller deltog under punktet og gennemgik ændringsfor-

slagene. Der er tilføjet en ny specialisering i informationssikkerhed på organisations-

linjen. Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur er derfor opdateret med bl.a. it-

sikkerhedsarkitektur, som indebærer, at fagpakken kan indgå i specialiseringen for 

informationssikkerhed.  

 

I fagpakken It-strategi og organisation er rækkefølgen af de to første enkeltfag, der gi-

ver en teoretisk indføring i fagpakkens emner, ændret, så It-strategi og governance er 

første enkeltfag med bedømmelsen bestået/ikke-bestået og It-organisation og ledelse 

er andet enkeltfag med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Herudover er der tilføjet en 

passus om akademisk metode, da det er et krav, at de studerende forholder sig til re-

levante akademiske metoder. 

 

Studienævnet godkendte de fremsendte ændringsforslag. 

 

 

 Punkt 7. Godkendelse af nye og ændrede kursusbeskrivelser efteråret 

2021 på ITKO 

Som bilag til punktet havde studienævnets medlemmer modtaget reviderede kursus-

beskrivelser for fagene på 1. semester, kursusbeskrivelser for de nye fag på 3. seme-

ster samt kursusbeskrivelse for specialet. Herudover var der fremsendt oversigt over 

læringsmål, emneområder og eksamensform for samtlige fag. 

 

Studienævnet har fokus på at sikre forankring af metodeelementer i de enkelte fag, 

efter at metode er udgået som selvstændigt fag på uddannelsen, og det blev drøftet, 

om metodeelementerne kunne tydeliggøres især i fagene Digital ledelse og organise-

ring, Digitale teknologier i virksomheder samt Projektledelse. Studienævnet gav studiele-

der og studiekoordinatorer mandat til i samarbejde med de fagansvarlige at tydeliggøre 

metodeelementerne i disse kursusbeskrivelser.  
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Under drøftelsen af metode blev det klart, at terminologien omkring metode bør være 

mere tydelig, så der skelnes mellem opgaveskrivningsmetode, forskningsmetode og vi-

denskabsteori.  

 

Der blev udtrykt ønske om at få et samlet overblik over, hvor i uddannelsen der ind-

går metode, og studieleder Jakob Arnoldi oplyste, at dette arbejde er igangsat. 

 

De studerende har efterspurgt et metodeintroduktionskursus, som der arbejdes på, 

men det præcise omfang er endnu ikke besluttet. 

 

Beskrivelsen af specialet er blevet kortere og mere præcis. Der er mulighed for et rent teo-

retisk speciale. Varigheden af det mundtlige forsvar ved specialet blev drøftet. Varigheden 

er blevet øget fra 30 til 45 minutter for én studerende, og gruppespecialer følger den tidli-

gere model. Det kan overvejes, om en varighed på 2 timer for 4 studerende er for meget. 

Det blev fremhævet, at selvstændighed også bør indgå under kvalifikationsbeskrivelsen. 

Studieleder og studiekoordinatorer fik bemyndigelse til at finjustere beskrivelsen. 

 

Med ovennævnte forbehold blev samtlige kursusbeskrivelser godkendt. 

 

 

 Punkt 8. Trivselstiltag for studerende i forbindelse med genåbning af uni-

versitetet 

 Af tidsmæssige årsager blev det besluttet, at studienævnsformand og studerende i 

studienævnet drøfter trivselstiltag på et selvstændigt møde. Det er efterfølgende ble-

vet oplyst, at der planlægges to arrangementer i perioden fra medio april til medio 

maj, som primært skal være sociale, men også have et let fagligt element. 

  

 

 Punkt 9. Valgfag på 3. semester og gruppedannelse på ITKO 

Med baggrund i drøftelserne under punkt 5 blev det besluttet, at der afholdes et infor-

mationsmøde om valgfag, så de studerende kan træffe beslutning om valg af fag på et 

mere oplyst grundlag. Det blev endvidere besluttet, at studiegrupperne dannes af stu-

dieledelsen og ikke af de studerende. 

 

 

 Punkt 10. Drøftelse af undervisningsevalueringsresultater for efteråret 

2020 

 Som bilag til punktet var der udsendt notat om procedure og ansvarsfordeling for op-

følgning på undervisningsevaluering samt aggregerede rapporter med evalueringsre-

sultater for bachelor- og kandidatuddannelserne. 

  

I henhold til proceduren for opfølgning kræver fag i grøn kategori (dvs. at indikatoren 

for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) som udgangspunkt ingen handling, 

og resultaterne håndteres af uddannelseskoordinatorerne. 

 

Fag i gul kategori (dvs. at indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) 

klares i dialog mellem den ansvarlige uddannelseskoordinator og underviser (typisk i 

form af en uformel aftale om, hvorvidt der skal justeres på faget, inden det udbydes 

igen, og i givet fald hvordan). 
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For fag i rød kategori (dvs. at indikatoren for det samlede udbytte er under 3,2) skal 

der ske skriftlig opfølgning. Den relevante uddannelseskoordinator kontakter under-

viseren og/eller den kursusansvarlige, og beder vedkommende om et kort notat om 

det afsluttede undervisningsforløb. Notatet sendes til studielederen, som sammen 

med uddannelseskoordinatoren vurderer de foreslåede tiltag. 
  

 Der var igen fokus på de lave svarprocenter, som varierer en del fra fag til fag. På 

ITKO-uddannelsen foreslår de studerende jf. punkt 5, at der kan skemalægges en 

time med vejledning efter udarbejdelsen af eksamensprojekterne, hvor der kan evalu-

eres. Tidspunkt for evaluering tages op på et kommende studienævnsmøde. 

 

 Studienævnet bemærkede, at gennemsnittet af det antal timer, de studerende bruger 

på kurserne pr. uge, ligger relativt lavt. De studerende anførte som begrundelse, at de 

i nogen grad prioriterer deres studiejobs med henblik på bedre muligheder for at få 

arbejde efter studiet, og at mange tager en "slutspurt" og bruger rigtig mange timer i 

perioden op til eksamen. 

  

 

Punkt 11. Eventuelt 

Studiekoordinator Anne Gammelgaard Ballantyne vil forsøge at finde en observatør til 

studienævnet blandt de studerende fra Herning. 

 

Det blev bemærket, at bilagsmaterialet til mødet var meget omfattende, og at der ikke 

var tid til at gå i detaljer på mødet. Det foreslås, at der holdes flere og mere fokuserede 

møder. 

 

 
Mødet sluttede kl. 15.10. 

 

 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Lars Haahr    Hanne Falsig   

Formand    Referent  


