
 

 

Fagstudienævnet ved 

Erhvervskommunikation 

 

 

23-03-2015 

 

 

 
 

Side 1/5 

AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

 

 

Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

 

 

 

 

 

Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 
Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

3. Meddelelser 

4. Godkendelse af studieordningsændringer på CLM i virksomhedskommuni-

kation og MACC  

Bilag a: Indstilling vedr. revision af CLM, Virksomhedskommunikation 

Bilag b: Indstilling vedr. revision af MACC 

Bilag c: Indstilling vedr. lukning af profilen "Global Communication" på 

MACC 
5. Tilmelding til projektorienterede forløb og godkendelse af praktikkontrakter 

på CLM, virksomhedskommunikation og MACC 

Bilag: Indstilling til studienævnet 

6. Godkendelse af fagbeskrivelse for efteråret 2015 

Bilag a: Fagbeskrivelser for BA i international virksomhedskommunikation 

Bilag b: Fagbeskrivelser for BAMMC 

Bilag c: Fagbeskrivelser for CLM, sprog 

Bilag d: Fagbeskrivelser for CLM, virksomhedskommunikation og MACC 

7. Drøftelse af fremdriftsreform 

a. Kandidatspecialer 

Bilag a(1): Notat om kandidatspecialer 

Bilag a(2): Modeller for specialehåndtering 

Bilag a(3): Fremdriftsreformens betydning for specialetidsfrister 

b. Maksimale studietider 

Bilag b: Uddrag af referat af møde i Områdestudienævnet  

8. Midtvejsevaluering 

Bilag: Forslag til midtvejsevaluering fra CUL 
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 9. Individualisering ved projektgrupper  

Bilag fremsendes 

10. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen (næstformand) 

Studerende Martina Holden Sand 

Studerende Isabella Møller (til kl. ca. 13.10) 

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Emil Outzen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Tørnsø Østergaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Mathias Mortensen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

Referatet blev godkendt.  

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Genakkreditering af bacheloruddannelser 

Den 9. marts 2015 var Danmarks Akkrediteringsinstitution på besøg i forbindelse 

med genakkreditering af følgende bacheloruddannelser i international virksomheds-

kommunikation: Engelsk-fransk, Engelsk-tysk, Fransk-kommunikation, Tysk-

kommunikation, Fransk-europæiske studier, Tysk-europæiske studier. 

Akkrediteringsinstitutionen mødtes med ledelse, undervisere og studerende fra ud-

dannelserne, og møderne forløb fint. Rapporten fra akkrediteringsinstitutionen for-

ventes at komme i høring i april og behandles på et møde i Akkrediteringsrådet, som 

træffer den endelige afgørelse, den 26. juni. Prodekanen for uddannelse har dog bedt 

om, at der gives besked langt tidligere, hvis der er forhold, der er meget kritiske. 
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 Summer University 

Der er tilmeldingsfrist til fag på Summer University den 15. marts 2015. De fag, der 

udbydes til studerende fra BCOM, kan ses på nedenstående link: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning-og-

eksamen/undervisning/au-summer-university-fag/  

Det er dog problematisk, at de studerende på tilmeldingstidspunktet ikke kender 

valgfagsudbuddet for efteråret fra instituttet, og det bør overvejes, om der skal udby-

des valgfag for et år ad gangen. 

 

U-days og Kandidat åbent hus 

U-Days blev afholdt den 26. til 28. februar 2015. Torsdag og fredag var der i alt cirka 

160 besøgende. Lørdag blev der holdt oplæg sammen med Arts med cirka 60 besø-

gende, og til oplæg sammen med Medievidenskab var der ca. 70.  

Kandidat åbent hus blev afholdt den 3. marts 2015 og havde 150 besøgende. 

 

Specialeorienteringsmøde 

Specialeorienteringsmøde afholdes mandag den 23. marts 2015 kl. 16-17.30 for kan-

didatuddannelserne i engelsk, fransk, spansk, tysk, Virksomhedskommunikation og 

MACC. 

 

Semestermøde 

Der afholdes semestermøde for alle studerende på BCOM den 16. marts 2015 kl. 

15.30-17.00. Punkter, der bliver diskuteret, er bl.a. fremdriftsreform, herunder nye 

strukturer og tiltag i lyset af de seneste udmeldinger fra ministeriet samt studiemiljø: 

opfølgning på store k(l)agedag 2014 (v/Communication Council). 

 

Aftagerdag 

Prodekan for uddannelse, Peder Østergaard, har inviteret fakultetets aftagerpaneler, 

studienævnsmedlemmer og institutledelse til Aftagerdag den 28. april 2015. Der er 

tilmeldingsfrist den 13. april.  

 

Intromøde til studienævnsarbejde 

Fakultetets studienævnsmedlemmer er inviteret til intromøde for studienævnsarbej-

de den 16. marts 2015 kl. 14-16.30. 

 

Faglig dag om studieteknik og læsegrupper 

Den 28. og 29. oktober afholdes en faglig dag om studieteknik og læsegrupper for 

hhv. bachelorstuderende i international virksomhedskommunikation og BAMMC-

studerende. Dagen arrangeres i samarbejde med CUL. 

 
Punkt 4. Godkendelse af studieordningsændringer på CLM i virksom-

hedskommunikation og MACC 

CLM i Virksomhedskommunikation 

Som bilag til punktet var der udsendt indstilling til studienævnet fra undervisnings-

koordinator Sophie Esmann Andersen. Det foreslås, at der ikke længere udbydes 

valgfag på 1. semester, og at de 5 ECTS fra valgfaget overføres til metodefaget på 1. 

semester, som udvides fra 5 til 10 ECTS. Det giver store udfordringer at udbyde valg-

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning-og-eksamen/undervisning/au-summer-university-fag/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning-og-eksamen/undervisning/au-summer-university-fag/
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 fag på 1. semester både af hensyn til de studerende og af administrative hensyn. De 

studerende skal umiddelbart efter, at de er optaget på uddannelsen vælge et valgfag, 

hvilket kan være svært at gøre på kvalificeret grundlag så tidligt i uddannelsesforlø-

bet. Administrativt er det en udfordring, at det endelige antal tilmeldte til valgfagene 

først kendes meget tæt på studiestart. For så vidt angår faget Videnskabelig metode, 

har de studerende klaget over, at der er for lidt tid til at fordybe sig i de enkelte meto-

der og øve sig i konkrete dataanalyser. En udvidelse af faget til 10 ECTS vil imøde-

komme kritikken fra undervisningsevalueringerne. Herudover er fag med en ECTS-

vægt på 10 i overensstemmelse med fremdriftsreformen. 

Studienævnet godkendte den foreslåede struktur, som træder i kraft for årgang 2015. 

Studienævnet bemærkede dog, at det på langt sigt ikke er optimalt med et valgfags-

udbud på 15 ECTS. 

 

MACC 

Som bilag til punktet var der udsendt indstilling til studienævnet fra undervisnings-

koordinator Irene Pollach. Det foreslås, at de to fag på 1. semester Corporate Com-

munication (15 ECTS) og Scientific Methods (5 ECTS) revideres, så begge fag frem-

over vægter 10 ECTS, hvilket er i overensstemmelse med fremdriftsreformen. For så 

vidt angår metodefaget, gør de samme forhold sig gældende som nævnt ovenfor vedr. 

Videnskabelig metode. 

Studienævnet godkendte den foreslåede struktur, som træder i kraft for årgang 2015. 

 

Studienævnet godkendte endvidere, at profilen Global Communication på MACC 

lukkes fra optag 2015. Baggrunden herfor er, at ca. halvdelen af de studerende vælger 

virksomhedspraktik fremfor en profil, hvilket medfører, at der ikke er studerende til 3 

profiler. Global Communication er den profil, der får færrest tilmeldinger, og den har 

ikke været oprettet siden 2011.  Studienævnet foreslår i stedet, at Global Communica-

tion i tilpasset form udbydes som valgfag, idet et større valgfagsudbud giver mere 

fleksibilitet. 

 

Punkt 5. Tilmelding til projektorienterede forløb og godkendelse af prak-

tikkontrakter på CLM, virksomhedskommunikation og MACC 

De fagansvarlige for det projektorienterede forløb Trine Susanne Johanesen og So-

phie Esmann Andersen havde udarbejdet en indstilling vedr. punktet, som var blevet 

udsendt som bilag til dagsordenen. Det foreslås, at kravene til hvornår man kan til-

melde sig til det projektorienterede forløb skal fremgå af fagbeskrivelsen. Derudover 

foreslås det, at det ekspliciteres i fagbeskrivelsen, at praktikkontrakter først godken-

des, efter den studerende er tilmeldt det projektorienterede forløb. Baggrunden for 

denne indstilling er bl.a. udfordringer med studerende, der tager praktik, før de har 

bestået relevante fagelementer.  

 

Under ”Forudsætningsaktiviteter” tilføjes: ”For at kunne tilmelde sig det projektori-

enterede forløb, skal den studerende have været tilmeldt 40 ECTS inden for uddan-

nelsens obligatoriske fag”. Under ”Bemærkninger til eksamen” vil fremgå, at kon-

trakten først kan godkendes, når den studerende er tilmeldt det projektorienterede 

forløb. 
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 Studienævnet godkendte indstillingen. Kravene indsættes i fagbeskrivelserne for ef-

teråret 2015.  

 

Punkt 6. Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2015  

Studienævnet godkendte de fremsendte fagbeskrivelser med enkelte kommentarer, 

som efterfølgende er blevet videresendt til undervisningskoordinatorer og fagansvar-

lige. 

 
Punkt 7. Drøftelse af fremdriftsreform 

Kandidatspecialer  

Udover de fremsendte bilag havde studienævnsformanden lavet et hand-out vedr. 

kandidatspecialer. 

  

For efteråret 2015 foreslås det, at den ordinære tilmeldingsfrist er 1. august 2015. Den 

1. september 2015 vil de studerende, som kun mangler 30 ECTS på studiet, og som 

ikke har tilmeldt sig specialet, blive tilmeldt automatisk. Det påpeges, at disse stude-

rende skal varsles i god tid. 

 

Forslaget blev vedtaget af studienævnet. 

 

Vedr. kandidatspecialer fra foråret 2016 vedtog studienævnet en model med følgende 

tidsfrister: 

- 1. - 31. januar: Udarbejdelse af opgaveformulering og plan for specialevejled-

ning samt løbende godkendelse af opgaveformulering og underskrivelse af 

specialekontrakt 

- 1. februar: Start på skriveperiode 

- 1. juni: Aflevering af kandidatspeciale    

 

Forslag om evt. reduceret sidetal ved specialet samt evt. afskaffelse af mundtligt for-

svar drøftes på næste studienævnsmøde.  

 

Punkt 8. Midtvejsevaluering 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 9. Individualisering ved projektgrupper 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 13.45 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Helle Kryger Aggerholm Hanne Falsig  Maria Tørnsø Østergaard 

Formand    Referent  Referent 


