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Referat af møde nr. 20 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Tirsdag den 6. maj 2014 kl.11 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 19 

3. Meddelelser 

4. Internationalisering 

a. Drøftelse af kriterier for godkendelse af udenlandske universiteter på 

baggrund af konkret klage fra en studerende 

Bilag 4a: Sagsfremstilling 

b. Afrapportering fra Meritarbejdsgruppen 

Bilag 4b: Afrapportering  

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

datuddannelserne i virksomhedskommunikation (engelsk og dansk) – udsat 

fra sidste møde 

Bilag: Kommissorium 

6. Introduktion til BA-studierne 

a. Rusuge 

b. Arrangement afholdt af CUL 

Bilag 6b: Materiale fra CUL 

7. Tilrettelæggelse af informationsmøde om bachelorprojekter 

Bilag: Forslag vedr. informationsmøde 

8. Fortsat drøftelse af krav til specialeemner på CLM, sprog 

Bilag: Forslag til beskrivelse 

9. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

BA-studerende Isabella Møller  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Nikoline Christensen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Karen Øksnebjerg (næstformand) 

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 19 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Høring af censorformandskabet vedr. prøveformer på BA i international virksom-

hedskommunikation 

Censornæstformanden har i sit høringssvar set meget positivt på den nye BA-

studieordning, som vurderes at være en opkvalificering af uddannelsen. 

 

Valgfag på spansk 

Som ønsket af studienævnet udbydes der et valgfag yderligere på spansk i efteråret 

2014: CSR og CSR-kommunikation i Latinamerika. 

 

Ændring af fristen for tilmelding til bachelorprojektet med angivelse af fagområde 

Fristen flyttes fra slutningen af september til 15. oktober. 

 

Møde i aftagerpanelerne 

Der afholdes møde i Aftagerpanelet for sprog og international erhvervskommunikati-

on den 6. maj, hvor især reformen af kandidatuddannelserne i sprog skal drøftes. Den 

28. maj afholdes der møde i Aftagerpanelet for virksomhedskommunikation, hvor det 
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vigtigste punkt er revisionen af kandidatuddannelserne i Virksomhedskommunikati-

on og MA in Corporate Communication. 

 

Adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation 

Pga. en beklagelig misforståelse har der desværre ikke været adgangsbegrænsning på 

kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation ved optaget i 2014. Der gen-

indføres adgangsbegrænsning i 2015. 

 

Introduktionsarrangement vedr. studienævnsarbejde den 30. april 

Introduktionsarrangementet blev aflyst, da der kun var 6 tilmeldte. Dekanatet vender 

tilbage i januar/februar 2015 med et lignende arrangement, når de nye studienævns-

medlemmer er valgt. 

 

Punkt 4. Internationalisering 

International koordinator Lasse Damgaard Møller og International koordinator Jette 

Raalskov fra AU Forskning og Talent deltog under punktet. 

 

a. Drøftelse af kriterier for godkendelse af udenlandske universiteter på 

baggrund af konkret klage fra en studerende 

En BAMMC-studerende har ansøgt om godkendelse af udvekslingsophold på State 

University of New York, College at Old Westbury, men har fået afslag, da det ikke har 

været muligt at få bekræftet, at undervisningen er forskningsbaseret. Studienævnet 

tilsluttede sig, at det ikke er dokumenteret, at der bedrives forskning inden for det 

pågældende fagområde på universitetet, og afslaget blev derfor fastholdt. 

 

Det var imidlertid studienævnets opfattelse, at der fremadrettet bør være fælles krite-

rier for godkendelse af udenlandske universiteter på hele BSS, herunder fælles krav 

til dokumentation af forskningsdækning samt krav til, hvem der skal fremskaffe den 

krævede dokumentation. Spørgsmålet vil blive videregivet til drøftelse i Hovedområ-

destudienævnet. 

 

b. Afrapportering fra Meritarbejdsgruppen 

Den skriftlige afrapportering fra Meritarbejdsgruppen var udsendt som bilag til 

punktet. Lasse Damgaard Møller gennemgik hovedpunkterne i rapporten og viste 

meritdatabasen. Databasen skal i højere grad benyttes til at indtaste fagligt relevante 

oplysninger om partneruniversiteterne, herunder universitetets faglige profil. Det 

evalueringsskema, som de studerende bliver bedt om at udfylde, når de vender tilba-

ge fra et udlandsophold, skal i større omfang benyttes til kvalitetssikring af fagene på 

det udenlandske universitet, og der skal derfor indlægges flere faglige spørgsmål. 

 

Der blev omdelt oversigt over BKOMs partneruniversiteter, og Jette Raalskov gen-

nemgik de ændringer, der er foretaget i form af indgåelse af nye aftaler og opsigelse af 

gamle aftaler. 
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Punkt 5. Godkendelse af kommissorium og proces for arbejdet med revi-

sion af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation (engelsk 

og dansk) – udsat fra sidste møde 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm orienterede om baggrunden for nedsættelse af 

en arbejdsgruppe til revision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikati-

on og gennemgik kommissoriet. Studienævnet godkendte kommissoriet med et par 

mindre bemærkninger. 

 

Punkt 6. Introduktion til BA-studierne 

a. Rusuge 

Der blev omdelt udkast til program for rusugen, og studienævnet havde følgende 

kommentarer til programmet fremadrettet: 

Rusugen skal være mere fagligt funderet. Der skal være indlæg om, hvordan det er at 

gå på universitetet, og hvad der forventes af de studerende. Det foreslås, at der afhol-

des introduktion til Blackboard og oplæg om, hvordan man læser studieordninger og 

fagbeskrivelser. Det er vigtigt, at de studerende ikke kun skal sidde og lytte, men at 

man kan socialisere sig om det faglige.  

 

DJØF, HK Lak og Studenterpræsten bør ikke holde oplæg, men i stedet have boder, 

som de studerende kan besøge. Biblioteket bør indgå i programmet, herunder hvor-

dan de studerende bruger biblioteket aktivt, og hvordan de studerende søger tekster 

på biblioteket. Herudover bør Communication Council have en mere aktiv rolle. Hvad 

angår casearbejdet, blev det foreslået, at det skal være fagpersoner, der er involveret.  

 

b. Arrangement afholdt af CUL 

Som bilag til punktet var der udsendt materiale fra CUL vedr. en faglig læringsdag om 

studieteknik, læring og pædagogiske valg. Forslaget fra CUL indebærer udgifter til en 

del instruktorer, som instituttet – set i lyset af den nuværende økonomiske situation 

– ikke får mulighed for at prioritere. Studienævnet foreslår i stedet, at Torben K. Jen-

sens forelæsning inkorporeres i Rusugen fx i form af oplæg om, hvordan de studeren-

de er med til at skabe et godt læringsmiljø, herunder diskussion af faglighed og an-

svar for egen læring. 

 

Punkt 7. Tilrettelæggelse af informationsmøde om bachelorprojekter 

Undervisningsgrupperne har foreslået, at der afholdes et fælles informationsmøde i 

september måned for alle studerende på 5. semester, inden de tilmelder sig bachelor-

projektet. Tilmeldingsfristen er flyttet til den 15. oktober, så mødet ikke skal holdes 

alt for tidligt i september. Studienævnet drøftede indholdet af mødet, og man blev 

enige om, at det er vigtigt for de studerende at få et overblik over processen i form af 

rammer og tidsplan, samt at der afsættes tid til spørgsmål fra de studerende. Mødet 

skal ikke decideret være fagligt (fagligheden kommer senere), og det forventes kun at 

vare ca. 1 time. 

 

Punkt 8. Fortsat drøftelse af krav til specialeemner på CLM, sprog 

Der blev omdelt revideret bilag 8, og studienævnet drøftede det fremsatte forslag. 
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Studienævnet godkendte dette forslag til indsættelse i studieordningen for 2014 (med 

tysk som eksempel): 

 

1. Specialet kan være relateret til tysksproget kommunikation i virksomheder og 

organisationer, til det tyske sprog eller til samfunds- og kulturforhold i brede-

ste forstand. Fokus kan lægges på kommunikation eller forhold i tysksproge-

de områder alene, eller der kan være tale om studier af komparativ art, som 

inddrager kommunikation på andre sprog eller forhold i andre lande. 

 

2. Alternativt kan specialet bestå i behandling af erhvervskommunikative pro-

blemstillinger af mere generel art, herunder teoretiske problemstillinger i re-

lation til oversættelse og tolkning, international markedskommunikation og 

PR. 

Empirisk materiale skal i rimeligt omfang stå i forhold til opgavens art og hidrøre 

fra/inddrage det tyske sprog eller forhold i tysksprogede områder. 
 

Punkt 9. Eventuelt 
Kompetencebeskrivelser til BA-studieordningerne 

Beskrivelserne er endnu ikke helt færdige, men vil snarest blive udsendt til skriftlig 

høring blandt studienævnets medlemmer. Beskrivelserne skal indleveres til Hoved-

områdestudienævnet den 27. maj. 

 

Uhensigtsmæssigheder ved årshjulet 

Det blev påpeget, at man fra det faglige miljø ofte først efter eksamen lægger sig fast 

på, hvilke ændringer der evt. ønskes foretaget i eksamensbeskrivelsen, hvilket giver 

problemer med at overholde deadline for studieordningsændringer især for så vidt 

angår forårsfag. 

 

Besøg af EQUIS i maj 

Den 20.-22. maj aflægger et peer review team besøg i forbindelse med EQUIS-

akkrediteringen. Der skal inviteres BAMMC- og MACC-studerende til informations-

møde den 14. maj.  

 

Mødet sluttede kl. 14.05. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Hanne Falsig   

Formand    Referent  


