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Referat af møde nr. 23 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Fredag den 10. oktober kl. 11-13 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 22 

3. Meddelelser 

4. Midtvejsstatus for arbejdet med revision af kandidatuddannelserne 

Bilag a: Status for kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation 

Bilag b: Status for kandidatuddannelserne i erhvervssprog  

5. Indledende drøftelse af fastsættelse af grænseværdier for indikatorer på ud-

dannelsesområdet 

Bilag: Sagsfremstilling og oversigtsark  

6. Godkendelse af valgfagsudbud 

Bilag a: Valgfagsoversigt (bacheloruddannelserne)  

Bilag b: Valgfagsoversigt (kandidatuddannelserne) 

7. Godkendelse af nye fagbeskrivelser 

Bilag: Fagbeskrivelser 

8. Ændringsforslag til formulering vedr. overskridelse af maks.-længden for ek-

samensopgaver 

Bilag: Forslag fra Constance Kampf 

9. Drøftelse af evalueringsresultater fra foråret 2014 

Bilag: Evalueringsoversigt 

10. Eventuelt 
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 Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Isabella Møller  

 

Desuden deltog: 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Susanne Bunk, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Mathias Mortensen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Iris Rittenhofer 

BA-studerende Karen Øksnebjerg 

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 22 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnsformanden havde følgende meddelelser: 

 

Øget brug af dimensionering af de videregående uddannelser 

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har præsenteret regeringens bud på en 

dimensionering af de videregående uddannelser, der indebærer, at der i 2017 vil blive 

optaget 4.000 færre studerende. Hensigten er ifølge ministeren at undgå, at dimit-

tenderne ender i ledighed. Der er lagt op til, at især universiteterne skal reducere an-

tallet af studiepladser, og det er især humanistiske uddannelser, der rammes.  

I alt skal universiteterne skære 2.391 kandidatstudiepladser væk i 2017, og 525 af 

dem skal findes på Aarhus Universitet. Arts skal reducere med ca. 390 pladser, Sci-

ence and Technology med 88, mens School of Business and Social Sciences (BCOM) 

mister 48 pladser. 

 

Skriftlig høring vedr. aftagerinddragelse 

Notat vedr. principper for aftagerinddragelse har været til skriftlig behandling i stu-

dienævnet. Der var ingen kommentarer til notatet. 

 

Tidsplaner for BA-projekter på studieportalen 

De overordnede tidsplaner for BA-projektskrivningen 2014/2015 inden for hhv. eu-

ropæiske studier, kommunikation og sprog kan ses på studieportalen på 
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 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/vejledning/bachelorprojekt-og-

kandidatafhandling/bachelorprojekt/. 

 

Mentorordning 

Instituttet har bevilget kr. 35.000 til en fortsættelse af mentorordningen, der afvikles 

i foråret 2015. Formålet med ordningen er at understøtte trivsel på studiet og på sigt 

at reducere frafaldet blandt førsteårsstuderende på BCOM. Mentorordningen baseres 

på rekrutteringen af frivillige ældre studerende, som på baggrund af deres studieerfa-

ring og viden om studielivet kan virke som kompetente sparringspartnere for de nye 

studerende. 

 

Valg til studienævnet 

Der afholdes ordinært valg til studienævnet den 24.-27. november. Både studienæv-

nets videnskabelige medarbejdere og studentermedlemmer er på valg. Opstillingspe-

rioden for kandidater til studienævnet begynder 27. oktober kl. 9.00, og fristen udlø-

ber 7. november kl. 12.00. Det nyvalgte studienævn tiltræder 1. februar 2015. 

En meddelelse med information om valget og opfordring til at stille op til valget ud-

sendes på Blackboard. Yderligere information om valget kan findes på 

www.au.dk/om/organisation/valg/. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 
 

Insight  
Forelæsningerne Insight, som arrangeres af Communication Council, er nu godt i 
gang og forløber planmæssigt. 
 
Store klagedag  
Tirsdag den 28. oktober afholder Communication Council ”Store klagedag”, hvor 

medlemmer af Communication Council stiller sig op og modtager klager, kritik og ros 

fra studerende. De modtagne synspunkter vil efterfølgende blive viderebragt til rele-

vante personer, f.eks. institutledelsen og studieledere. 

 

Rusintro 2015 

Communication Council har nu nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med planlæg-

ning og forbedring af rusintro 2015. 

 

Fagligt overlap 

Studerende har orienteret Isabella Møller om, at der er en del fagligt overlap mellem 

fagene Kommunikationsteori og Analyse af virksomhedskommunikation på 1. seme-

ster af de nye BA-studieordninger. 

 

Studienævnsformanden tilkendegav, at der ved indførelsen af nye studieordninger ef-

terfølgende kan være behov for justeringer i det faglige indhold. Tilbagemeldingen fra 

de studerende vil blive videregivet til de fagansvarlige for de to fag. 

 

 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/vejledning/bachelorprojekt-og-kandidatafhandling/bachelorprojekt/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/vejledning/bachelorprojekt-og-kandidatafhandling/bachelorprojekt/
http://www.au.dk/om/organisation/valg/


 

 

    

Side 4/8 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

 Punkt 4. Midtvejsstatus for arbejdet med revision af kandidatuddannel-

serne 

Som bilag til punktet var der udsendt midtvejsstatus for revision af kandidatuddan-

nelserne i virksomhedskommunikation samt midtvejsstatus og styregruppens kom-

missorium for revision af kandidatuddannelserne i erhvervssprog. 

 

Studienævnsformanden oplyste, at de udsendte statusdokumenter er udarbejdet med 

henblik på at skulle fremlægges på områdestudienævnsmødet den 29. oktober, hvor 

Prodekan Peder Østergaard har bedt studienævnsformænd og studieledere om at give 

en status på arbejdet med kandidatstudieordningerne. 

 
Revision af kandidatuddannelserne i virksomhedskommunikation 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm redegjorde for den fremsendte midtvejsstatus. 

 

På sidste studienævnsmøde behandlede og godkendte studienævnet en indstilling fra 

arbejdsgruppen, der foreslog den kortsigtede model, at kandidatuddannelsen i virk-

somhedskommunikation og MACC fortsat udbydes, men med samme struktur, kom-

petenceprofil og kernefag.  

 

Siden sidste studienævnsmøde har der været afholdt et møde med Uddannelsesjuri-

disk Service med henblik på afdækning af diverse uklarheder. Efter dette møde stod 

det klart, at arbejdsgruppens langsigtede model, der indebærer, at de to uddannelser 

sammenlægges helt, ikke er mulig, og der arbejdes derfor nu udelukkende videre med 

den kortsigtede model, som vil føre til en højere grad af integration og samlæsning 

mellem de to uddannelser.  

 

En parallel struktur for de to uddannelser vil muliggøre samlæsning på engelsk i det 

omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. 1. og 2. semester på begge uddannelser vil 

således bestå af en række obligatoriske kernefag, mens 3. semester vil bestå af valg-

fag/praktik og 4. semester af speciale. 

 

Den videre proces for revisionen af uddannelserne er, at arbejdsgruppen nu fortsæt-

ter arbejdet med at diskutere fagtitler og fagindhold. Arbejdsgruppen vil udarbejde en 

eller flere modeller/kassogrammer, som vil blive forelagt studienævnet på et kom-

mende møde. 

 

Revision af kandidatuddannelserne i engelsk, fransk, spansk og tysk 

Styregruppens kommissorium for revision af uddannelserne har været behandlet og 

godkendt på et tidligere studienævnsmøde og var kun udsendt til orientering. Studie-

nævnsformanden redegjorde for den fremsendte midtvejsstatus.  

 

Hovedpunkterne i arbejdsgruppens forslag til revision af kandidatuddannelser er føl-

gende: 

 

Formålsbeskrivelse: Formålsbeskrivelsen er ændret således, at de studerende nu ikke 

kun skal kunne varetage men også planlægge og lede kommunikations- og formid-

lingsopgaver på dansk og fremmedsproget. I uddannelserne vil der således blive lagt 

øget vægt på planlægning og ledelse af projekter og arbejdsprocesser. Undersøgelser 
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 og tilbagemeldinger fra praktikanter viser, at det modsvarer et behov i erhvervslivet, 

og arbejdsgruppen forventer også, at disse kompetencer både vil appellere til stude-

rende og øge deres karrieremuligheder. 

 

Profiler: Den nuværende profilstruktur nedlægges, og alle studerende vil få en bred 

kompetence inden for fagkommunikation og interkulturel markedskommunikati-

on/stakeholder kommunikation. Arbejdsgruppen forventer, at en sådan bredde (uden 

profilopdeling) vil øge dimittendernes mulighed for ansættelse i almindelige produk-

tions- og servicevirksomheder.  

 

Translatørbeskikkelse: Da det i øjeblikket er uvist, om beskikkelsen afskaffes, eller 

om den fastholdes evt. i ændret form, har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en 

struktur, hvor studerende, som ønsker translatørbeskikkelse, stadig vil kunne opnå 

denne. Teknisk og økonomisk oversættelse vil indgå i to obligatoriske kernefag, mens 

de studerende, som ønsker beskikkelse, vil skulle supplere med to bestemte valgfag i 

juridisk oversættelse og tolkning.  

 

Struktur: 1. og 2. semester vil bestå af en række obligatoriske kernefag, mens 3. seme-

ster vil bestå af valgfag/praktik (20 ECTS) og 4. semester af speciale. De studerende, 

som ønsker beskikkelse, vil kun have mulighed for at tage 10 ECTS praktik. Praktik-

ken vil for disse studerende kunne afvikles i 3. semester som f.eks. 20 timers praktik 

om ugen i en periode sideløbende med de to valgfag og/eller som praktik i sommer-

perioden før 3. semester. 

 

Alle fag vil blive placeret parallelt på de forskellige sprog og vil som udgangspunkt 

omfatte tværsproglige forelæsninger og sprogspecifikke holdtimer. 

 

Studienævnet drøftede forslaget og de foreløbige fag/fagtitler i kassogrammet. 

 

Udfordringerne ved at lave en uddannelse med en bredere profil, der kombinerer fag-

elementer fra de to eksisterende profiler (Translatør/tolk og International markeds-

kommunikation og PR) blev diskuteret, især i forhold til translatørbeskikkelsen. Stu-

dienævnsformanden oplyste, at man vil arbejde på at få godkendt lempeligere be-

skikkelsesregler især mht. udprøvningskravene inden for det økonomiske og det tek-

niske fagområde. Der er behov for friere rammer end i dag, dels fordi fagområderne 

skal indgå i obligatoriske kernefag, som alle studerende skal tage, dels fordi der også 

kræves nye kompetencer inden for områderne. Inden for tolkning og juridisk over-

sættelse, vil det være hensigtsmæssigt at bevare udprøvningskravene, og fagene pla-

ceres derfor som valgfag på 3. semester. 

 

Studienævnet diskuterede desuden to af de foreslåede fag på 1. semester: Tekstens 

dimensioner og Fagteksten og dens kontekst, og mente, at disse fagtitler ikke var 

hensigtsmæssige. Dels ligner de BA-fag, dels afspejler de ikke et klart fagindhold.  

 

De foreslåede fag på 2. semester blev ligeledes diskuteret mht. fagindhold og fagtitler. 

 

Formanden vil orientere arbejdsgruppen om de specifikke kommentarer. 
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Fra de studerendes side blev der udtrykt bekymring over, at faget tolkning vil skulle 

afvikles på et semester, da det er et krævende fag, som fordrer, at de studerende bru-

ger meget tid på at øve. Dertil oplyste formanden, at faget er placeret på 3. semester 

med 10 ECTS, hvor det nu typisk ligger med 5 ECTS på hhv. 2. og 3. semester. Da det 

dermed vil komme til at ligge senere i studiet, må det forventes, at de studerende er 

bedre rustede til faget.  

 

Studienævnet diskuterende også forskellen mellem uddannelserne i virksomheds-

kommunikation og især cand.ling.merc. i engelsk. Studienævnsformanden præcise-

rede, at det for kandidatuddannelserne i erhvervssprog fortsat er tekstarbejdet og 

fremmedsprogene, der er i fokus. Det strategiske niveau/konteksten er også nødven-

dig og vil indgå som et element af tekstarbejdet. 

 

Med henblik på at styrke de studerendes tolke- og translatørkompetencer blev der 

stillet forslag om, at der lægges bindinger på specialet og på praktikophold, således at 

de studerende, der ønsker en translatørbeskikkelse, skal skrive deres speciale og af-

vikle et eventuelt praktikophold inden for tolkning eller oversættelse. Formanden vil 

viderebringe dette forslag til arbejdsgruppen. 
 

Punkt 5. Indledende drøftelse af fastsættelse af grænseværdier for indi-

katorer på uddannelsesområdet 

Som bilag til punktet var der udsendt ”Sagsfremstilling til områdestudienævnsmøde” 

samt ”Forslag til grænseværdier på BCOM”. 

 

Studienævnsformanden orienterede om baggrunden og processen for fastsættelse af 

grænseværdier for indikatorer på uddannelsesområdet.  

 

Som et led i universitetets ansøgning om institutionsakkreditering (2016) skal der ar-

bejdes med at fastlægge grænseværdier for en række indikatorer, som anvendes til at 

overvåge og evaluere kvaliteten af uddannelserne. For nogle indikatorer (studiepro-

gression og beskæftigelse) har universitetsledelsen vedtaget fælles AU-

grænseværdier. For de resterende indikatorer (frafald, undervisningsaktivitet, under-

visningsevaluering, studiemiljø, forskningsdækning/videngrundlag og internationali-

sering) skal studienævnet og institutledelsen i samarbejde udarbejde et forslag til 

grænseværdier, som indsendes til behandling på områdestudienævnsmødet den 29. 

oktober. 

 

For hver indikator skal der fastsættes tre grænseværdier: En grøn, en gul og en rød 

der viser om kvaliteten på et givent område er henholdsvis tilfredsstillende, ikke helt 

tilfredsstillende eller utilfredsstillende. (Hver af disse tre grænseværdier angives som 

et interval). Grænseværdierne kommer på denne måde til at fungere som klare mål-

sætninger for kvaliteten og et redskab til at vurdere, hvornår der skal gribes ind med 

konkrete tiltag.  

 

Studienævnet drøftede forslaget til grænseværdier på BCOM. Der blev fremført en 

kommentar om, at det er vigtigt, at der i vurderingen af grænseværdier tages højde 
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 for små undervisningshold på BCOM, hvor en lille adfærdsændring kan give et stort 

procentvist udsving.  

 

Studienævnet tilsluttede sig forslaget til grænseværdier på BCOM, som vil blive frem-

sendt til områdestudienævnet. 

 

Punkt 6. Godkendelse af valgfagsudbud 

Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over valgfagsudbuddet på henholdsvis 

BA og CLM i virksomhedskommunikation/MACC for foråret 2015. 

 

Det samlede valgfagsudbud på BA er offentliggjort på studieportalen under Valgfag. 

På kandidatuddannelserne udbydes der tre fag på CLM i virksomhedskommunikati-

on (Strategisk sponsering, Corporate communication i kulturens institutioner og 

Storytelling som strategisk ledelsesværktøj) og tre fag på MACC (CSR Communicati-

on, Process Consultation and Relationships og Social Media in Corporate Communi-

cation).  

 

Studienævnsformanden orienterede endvidere om valgfagssamarbejdet med Arts for 

foråret 2015. Som supplement til instituttets egne valgfag på BA har studerende på 

Engelsk, Fransk, Tysk og Europæiske Studier mulighed for også at vælge forhånds-

godkendte valgfag fra Arts.  

 

Valgfagsudbuddene blev godkendt med en mindre titelændring på CLM-faget ”Cor-

porate communication i kulturens institutioner. Corporate branding, kommunikati-

on og ledelse”, hvor den sidste sætning fjernes fra titlen. 

 

Punkt 7. Godkendelse af nye fagbeskrivelser 

Som bilag til punktet var der udsendt reviderede fagbeskrivelser til obligatoriske fag 

på 2. semester af de nye BA-studieordninger samt til valgfagene Global Relations og 

Developments in European Media. De to valgfag har tidligere været udbudt på CLM 

men udbydes nu i revideret form på BA. 

 

Fagbeskrivelserne til fagene blev godkendt med enkelte kommentarer, som efterføl-

gende er blevet videresendt til undervisningskoordinatorer og fagansvarlige.  

 

Punkt 8. Ændringsforslag til formulering vedr. overskridelse af maks.-

længden for eksamensopgaver 

For fag med skriftlige prøver fremgår det af fagbeskrivelserne, at en overskridelse af 

maks.-længden indgår i helhedsvurderingen af besvarelsen og har negativ betydning 

for bedømmelsen af besvarelsen.  

 

Lektor Constance Kampf har ansøgt studienævnet om, at denne sætning slettes eller, 

hvis dette ikke imødekommes, at ordlyden ændres til, at en overholdelse af maks.-

længden vil have positiv betydning for bedømmelsen af besvarelsen. 

 

Studienævnet drøftede forslaget, og der var enighed om, at det må forventes, at de 

studerende kan holde sig inden for nogle givne rammer. Studienævnet godkendte 

derfor ikke forslaget, og den nuværende formulering bevares. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning-og-eksamen/undervisning/valgfag-bachelor/valgfagsudbud-i-foraarssemestret-2015/
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Punkt 9. Drøftelse af evalueringsresultater fra foråret 2014 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 13.20. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

Kirsten Wølch Rasmussen     Susanne Bunk 

Formand       Referent 


