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Referat af møde nr. 22 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Mandag den 8. september 2014 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 21 

3. Meddelelser 

4. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på 

problemanalysen  

Bilag: Høringsbrev samt forslag til beslutninger 

5. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelse 2014 

Bilag: Rapporter og oversigtsskema 

6. Revision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation 

Bilag: Forslag fra arbejdsgruppen 

7. Godkendelse af studieordning for 4+4 ordningen 

Bilag: Udkast til 4+4 ordning for ph.d.-studiet  

8. Brug af handouts ved mundtlige prøver med forberedelsestid  

Bilag: Henvendelse fra lektor Chiara Valentini 

9. Godkendelse af ændring af bedømmelsesform ved Spansk grammatik og fag-

sproglig tekstproduktion 

Bilag: Forslag fra undervisningskoordinator Helle Dam Jensen 

10. Præcisering af regler for individuel bedømmelse af skriftlige gruppeopgaver 

Bilag: Forslag fra en gruppe undervisere 

11. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen  
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Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Iris Rittenhofer 

BA-studerende Isabella Møller  

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen (til kl 12). 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Nikoline Ohnemus Christensen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Karen Øksnebjerg 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 21 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnsformanden havde følgende meddelelser: 

 

Optagelsestal BA 

Status på antal ja-tak til pladstilbud pr. 21. august 2014 

(Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal fra 2013) 

 

International virksomhedskommunikation i alt 416 (426), fordelt således på uddan-

nelser: 

 

Engelsk og tysk: 44 (36)  

Engelsk og fransk: 12 (22)  

Engelsk og spansk: 55 (63)  

Engelsk og kommunikation: 84 (89) 

Tysk og kommunikation: 42 (51)  

Fransk og kommunikation: 8 (12) 

Spansk og kommunikation: 69 (47) 

Engelsk og europæiske studier: 70 (72) 

Tysk og europæiske studier: 10 (20) 

Fransk og europæiske studier: 5 (2) 

Spansk og europæiske studier: 17 (12) 

Marketing and Management Communication: 103 (102)  
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Optagelsestal Kandidat 

De endelige tal fra optag foreligger først i slutningen af oktober, så ansøgertallene for 

kandidatuddannelserne var udsendt til orientering. 

 

Ny standardforretningsorden for studienævn 

Aarhus Universitet forventer, at kravet om studiefremdrift og automatisk tilmelding 

til fag og prøver vil medføre en stigning i antallet af studerende, der søger om dispen-

sation, fx fra kravene om tilmelding til fag og prøver, hvilket vil øge belastningen i 

studienævnene. På den baggrund får studienævnene mulighed for at delegere afgørel-

seskompetence til administrationen i rutinesager med en fast praksis.  Det enkelte 

studienævn beslutter selv, hvordan og i hvilket omfang der skal delegeres til admini-

strationen. Beslutningen kan til enhver tid tilbagekaldes.  

 

I forlængelse af ovenstående er Aarhus Universitets standardforretningsorden opda-

teret, så det nu fremgår, at studienævnene kan delegere afgørelseskompetence til 

administrationen. Den nye standardforretningsorden kan findes i AU’s regelsamling 

og på studieportalen. 

 

Kandidatdimissionen 2014 

Dimissionsfesten for kandidater afholdes fredag den 3. oktober kl. 15 i aulaen. 

 

Vækstpakke pkt. 52 vedrørende translatørbeskikkelsen 

I vækstpakken vedrører pkt. 52 en afskaffelse af translatørbeskikkelsen. Translatør-

kommissionen har i den forbindelse holdt møde den 22. august med Erhvervsstyrel-

sen. Tiltaget begrundes bl.a. med, at beskikkelsesordningen er overflødig, da den blot 

består i et tjek af eksamensbevis og ren straffeattest. Man mener derfor, at de bagved-

liggende uddannelser i sig selv kan give kvalitetsstemplingen. Translatørkommissio-

nen, som stærkt fraråder en afskaffelse af beskikkelsesordningen, har sendt en be-

grundet udtalelse til Erhvervsstyrelsen med cc. til Justitsministeriet, Domstolsstyrel-

sen og Uddannelsesministeriet. Translatørkommissionen har dog givet udtryk for, at 

det kunne være hensigtsmæssigt at placere beskikkelsesordningen under Justitsmini-

steriet, da hensynet til retssikkerheden vejer tungt. 

 

Uddannelsesministeriets undersøgelse om behovet for translatører og tolke 

Den 20. august blev der holdt et møde hos Forbundet K&S, hvor Claes Hagn-Meincke 

fra uddannelsesministeriet orienterede om status på undersøgelsen. Undersøgelsen 

skulle have været afsluttet i januar 2014, men det viser sig, at ministeriet indtil videre 

kun har gennemført den del af undersøgelsen, som vedrører private virksomheders 

behov. I løbet af efteråret vil ministeriet undersøge behovet i retssystemet, sundheds-

væsenet og i EU. Resultaterne forventes at foreligge i oktober/november 2014. 

 

Tolkelaboratoriet 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Paulsen Christensen, Tine Vogelius 

Mikkelsen (IT), Christa Thomsen, Anita Trosborg, Jonas Kretzschmar Fink og Kir-
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sten W. Rasmussen (tovholder). Gruppen har til opgave at indhente nyt tilbud på tol-

kelaboratorium og dernæst søge midler hos diverse fonde. Gruppen har aftalt besøg 

af firmaet Televic Interpreter Training Suite den 6. oktober med henblik på tilbud og 

har fået tilbud om teknisk/faglig sparring fra EU-kommissionens oversættelsestjene-

ste. 

 

Yderligere spørgsmål fra Danmarks Akkrediteringsinstitution i forbindelse med 

genakkreditering af BA 

Danmarks Akkrediteringsinstitution er vendt tilbage med bl.a. spørgsmål om antal 

ansatte VIP for at få et bedre overblik over VIP-bemandingen for den enkelte uddan-

nelse og udviklingen heri. Desuden efterspørges oversigter/kassogrammer over ud-

dannelsernes opbygning før og efter den nye struktur. Uddannelserne behandles på 

et akkrediteringsrådsmøde den 20. november. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 

 

Torsdagsforelæsninger/Insight 

Torsdagsforelæsningerne, som skifter navn til Insight, er på plads for efteråret 2014.  

Som udgangspunkt henvender de sig til alle studerende, men i dette semester er 

kommunikation omdrejningspunkt, da arrangementerne afholdes i samarbejde med 

MentorMade. Studienævnet så meget positivt på tiltaget, da den netop offentliggjorte 

studiemiljøundersøgelse viser, at de studerende efterspørger faglige arrangementer. 

Studienævnet opfordrede dog til, at Communication Council supplerer med initiati-

ver inden for sprog og europæiske studier. 

 

Møde med Studenterlauget 

Communication Council holder møde med Studenterlauget den 11. september for at 

drøfte, hvordan man bedst imødekommer de studerendes efterspørgsel efter faglige 

arrangementer jf. studiemiljøundersøgelsen. 

 

Rusintro 2015 

Det er aftalt med institutleder Christa Thomsen, at der nedsættes en task force hur-

tigst muligt vedr. rusintroduktionen i 2015. Det er dog vigtigt, at det faglige indhold 

forankres i studienævnet. 

 

Punkt 4. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som op-

følgning på problemanalysen 

Studienævnet drøftede universitetsledelsens forslag til ændringer i organisationen 

som følge af problemanalysen. Overordnet set så studienævnet meget positivt på de 

generelle forslag til mere åbenhed gennem inddragelse af medarbejdere og studeren-

de.  
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Hvad angår studenterinddragelse fandt studienævnet det uheldigt, at studienævnene 

kun er nævnt meget overfladisk i forslaget, da studienævnene, hvor de studerende i 

forvejen er repræsenterede, netop er organer, der faciliterer studenterinddragelse. 

  

Det fremgår af forslaget, at institutledelsen bl.a. består af en viceinstitutleder og evt. 

afdelings-/sektionsledere. Det fremgår imidlertid ikke, om alle institutter skal være 

underlagt en fast struktur, således at der fx på BCOM vil skulle udpeges en viceinsti-

tutleder. Det fremgår heller ikke, hvordan viceinstitutlederens rolle i givet fald defi-

neres i forhold til sektionslederne. Medlemmerne af studienævnene har generelt flere 

poster (fx som sektionsledere, undervisningskoordinatorer, medlemmer af institutfo-

rum etc.). Der bør diskuteres fordele og ulemper ved dette sammenfald af (beslut-

ningstager)roller. Dette gør sig i øvrigt ikke kun gældende for studienævnet, men sy-

nes at være et generelt fænomen. 

 

I forslaget (side 7) nævnes et udvalg, hvor dekanen mødes regelmæssigt med stude-

rende og ph.d-studerende. Studienævnet mente, at der er stor forskel på disse to ka-

tegorier af studerende og ser det i øvrigt gerne præciseret, hvordan man politisk tæn-

ker de ph.d-studerende ind undervisningsmæssigt. 

 

Studienævnet var enigt i, at det bør diskuteres, om business-området er profileret 

godt nok. En revision af AU’s hjemmeside vil kunne medvirke til en bedre synliggø-

relse af de mere erhvervsrettede uddannelser. 

 
Punkt 5. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelse 2014 

I det forløbne år har studienævnet haft særlig fokus på læsegrupper. Studienævnet vil 

arbejde videre med dette område, men på baggrund af den netop offentliggjorte stu-

diemiljøundersøgelse blev det besluttet, at feedback skal være et særligt indsatsom-

råde i indeværende studieår bl.a. ud fra et ønske om at få flere studerende igennem 

studiet og undgå et højt frafald.  Studienævnet vil henstille til, at der allokeres res-

sourcer til feedback, og det blev nævnt, at der på statskundskab er afsat særlige res-

sourcer til feedback. Der skal arbejdes med feedback i fagmiljøerne, og det er vigtigt, 

at der sker en form for ”ensretning”, så den feedback, de studerende modtager, ikke 

bliver forskellig alt efter hvilken underviser, de har. 

 

Studiemiljøundersøgelse viser endvidere, at de studerende efterspørger flere faglige 

arrangementer. Dette arbejdes der allerede med i regi af Communication Council og 

Studenterlauget. 

 

Studienævnet drøftede desuden det høje stressniveau, som fremgår af undersøgelsen. 

Det er vanskeligt at vurdere, hvilke faktorer der stresser de studerende (fx fremdrifts-

reformen), og det er studienævnets opfattelse, at stress er en mere generel problem-

stilling, som kræver en samlet indsats fra universitetets side. Studienævnet vil derfor 

opfordre ledelsen til at iværksætte en undersøgelse på centralt hold. 
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Hvad angår det digitale læringsmiljø er det vigtigt, at det bliver diskuteret i fagmiljø-

erne, så man kan drage nytte af de konkrete erfaringer med e-læring. Det er ikke no-

gen løsning blot at bevilge flere midler til tværgående aktiviteter, idet underviserne 

behøver mere tid, og eventuelle ressourcer bør derfor tilgå det enkelte institut. Man 

skal i øvrigt have in mente, at Blackboard er nyt for alle. 

 

Punkt 6. Revision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunika-

tion 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm redegjorde for baggrunden for den fremsendte 

indstilling til studienævnet. Arbejdsgruppens ønske om at sammenlægge kandidat-

uddannelserne i virksomhedskommunikation og Corporate Communication til én 

uddannelse, der udbydes på engelsk - og dansk i det omfang, det er muligt (alt efter 

undervisers nationalitet og sproglige kompetencer) - synes uforenelig med Styrelsen 

for Videregående Uddannelsers udgangspunkt om, at der ikke udbydes undervisning 

på dansk på en engelsksproget uddannelse. 

 

Som følge af fremdriftsreformen samt krav om bedre udnyttelse af VIP ressourcerne 

skal en reform af uddannelserne træde i kraft fra september 2015. Med baggrund i 

den forholdsvis korte tidshorisont og flere uafklarede spørgsmål, har arbejdsgruppen 

foreslået den kortsigtede løsning, at de to uddannelser fortsat udbydes (med hen-

holdsvis engelsk og dansk som udbudssprog), men med samme struktur, kompeten-

ceprofil og kernefag. En sådan parallel struktur vil muliggøre samlæsning på engelsk i 

et vist omfang og vil ikke kræve en prækvalifikation af uddannelserne. Det skal dog 

nærmere undersøges, i hvor stort omfang det vil være muligt at samlæse på engelsk. 

 

Flertallet i arbejdsgruppen er af den opfattelse, at det ikke giver mening at fastholde 2 

uddannelser, der adskiller sig væsentligt fra hinanden. 

 

Arbejdsgruppens forslag har ikke været sendt til høring i undervisningsgruppen, da 

kommissoriet har været i høring, og da alle, der har undervist på de to uddannelser, 

er repræsenterede. 

 

Studienævnet tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag, idet kravene i kommissoriet i 

vidt omfang opfyldes. For så vidt angår den kortsigtede model, skal det undersøges 

nærmere, i hvor stort et omfang det vil være muligt at samlæse på engelsk.  

 

Med to stort set identiske uddannelser (bortset fra udbudssproget) vil arbejdsgrup-

pen herefter få tid til at vurdere, (a) om man på sigt vil nedlægge uddannelsen med 

dansk som udbudssprog eller (b) fastholde uddannelsen og fortsætte den kortsigtede 

model med en vis grad af samlæsning på engelsk eller (c) fastholde uddannelsen, men 

gennemføre en væsentlig del på engelsk ved samlæsning. Sidstnævnte løsning kræver 

to års varsling af de studerende, da kravene til engelskkundskaber skærpes.  

 

Med henblik på afdækning af diverse uklarheder bl.a. i forhold til samlæsning (fx I 

hvor stort et omfang kan der samlæses og/eller eksamineres på engelsk på uddannel-
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sen med dansk som udbudssprog?  Skal det fremgå af studieordningen, hvad der fo-

regår på hhv. dansk eller engelsk, eller er det nok at angive, at der undervi-

ses/eksamineres på dansk, så vidt det er muligt?) indkalder studienævnets formand 

til møde med Driftssekretariatet (Uddannelsesjuridisk Service og Akkrediteringsafde-

ling), institutleder, studieleder og undervisningskoordinatorer for hhv. virksomheds-

kommunikation og MACC. Herefter vil den kortsigtede løsning skulle godkendes af 

prodekanen for uddannelse og institutleder, da den forudsætter en mindre justering i 

forhold til kommissoriet. 

 

Punkt 7. Godkendelse af studieordning for 4+4 ordningen 

Studienævnet drøftede det fremsendte materiale, men inden der kan tages endelig 

stilling til forslaget, ønskede man yderligere baggrundsoplysninger (herunder de 

formelle krav til en 4+4 ordning, optagelseskriterier, undervisningsforpligtelse, rela-

tion mellem præ-ph.d. og ph.d.-speciale etc.). 

 

Studienævnets formand vil videreformidle spørgsmålene til formanden for ph.d.-

programudvalget Finn Frandsen. 

  

Punkt 8. Brug af handouts ved mundtlige prøver med forberedelsestid 

Som bilag til punktet var der udsendt forslag fra lektor Chiara Valentini om, at det 

ved alle mundtlige prøver med forberedelsestid skal være obligatorisk at medbringe  

handouts, som kan bruges af eksaminator og censor som dokumentation for de stu-

derendes analyser og refleksioner og dermed lette karaktergivningen. Studienævnet 

drøftede forslaget, men udtrykte bekymring for, at de medbragte handouts vil komme 

til at påvirke karakteren, og at der dermed kommer skriftlighed ind i mundtlige ek-

samener. Der er allerede eksamensformer, hvor de studerende skal aflevere synopser, 

men de afleveres dog inden eksamen. Studienævnet foreslår, at Chiara Valentini skri-

ver forslaget ind i den konkrete prøvebeskrivelse for det pågældende fag. Prøvebe-

skrivelsen med den konkrete formulering sendes til godkendelse i studienævnet. Det 

bør fremgå af prøvebeskrivelsen, hvilken status de krævede handouts har. Studie-

nævnet vurderede ikke, at brug af handouts skal være et generelt krav ved alle 

mundtlige prøver med forberedelsestid, da der er stor forskel på indholdet og afvik-

lingen af de enkelte mundtlige prøver. Studienævnet vil undersøge, om andre har in-

teresse i at indføre et krav om brug af handouts, hvilket i givet fald skal fremgå af de 

enkelte prøvebeskrivelser.  

 

Punkt 9. Godkendelse af ændring af bedømmelsesform ved Spansk 

grammatik og fagsproglig tekstproduktion 

Undervisningskoordinator Helle Dam Jensen har ansøgt studienævnet om, at be-

dømmelsesformen på faget Spansk grammatik og fagsproglig tekstproduktion på 1. 

semester ændres fra Bestået/ikke bestået til karakter efter 7-trinskalaen. Baggrunden 

for forslaget er, at bedømmelsesformen har indflydelse på de studerendes arbejdsind-

sats, og den foreslåede ændring forventes at fremme motivationen hos de studerende. 

De studerende i studienævnet har endvidere givet udtryk for, at de generelt ønsker en 

mere præcis vurdering af deres faglige niveau.  
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Studienævnet godkendte forslaget, som i øvrigt er i overensstemmelse med de tilsva-

rende fag på tysk og fransk på 1. semester. 

 

Punkt 10. Præcisering af regler for individuel bedømmelse af skriftlige 

gruppeopgaver 

Som bilag til punktet var der udsendt forslag til præcisering af reglerne for individuel 

bedømmelse af skriftlige gruppeopgaver, og lektor Iris Rittenhofer redegjorde for 

baggrunden for forslaget og formålet med de foreslåede præciseringer. 

Studienævnet godkendte forslaget, som vil blive indsat i de nye studieordninger. 

 

Punkt 11. Eventuelt 

Undervisningsevaluering 

Studienævnet har tidligere diskuteret muligheden for at tilpasse evalueringsskemaer-

ne, så de bedre vil kunne bruges til en samlet evaluering af fag bestående af både fore-

læsninger og holdtimer. Der vil dog opstå problemer med anonymiteten for den en-

kelte underviser i de tilfælde, hvor der er flere undervisere på et fag.  Da konceptet for 

undervisningsevaluering desuden ændres fra foråret 2015, vil de nuværende skemaer 

blive anvendt igen i efteråret 2014. Omfanget af undervisningsevalueringen vil gene-

relt blive begrænset i efteråret 2014, da det ikke vil være hensigtsmæssigt at evaluere 

fag, som ændres eller bortfalder, når de nye studieordninger træder i kraft.  

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   


