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Referat af møde nr. 24 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Torsdag den 11. december kl. 13 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 23 

3. Meddelelser 

4. Fortsat drøftelse af 4+4 studieordning 

Bilag: Forslag til studieordning samt svar på spørgsmål 

5. Drøftelse af evalueringsresultater fra foråret 2014 (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Evalueringsoversigt 

6. Drøftelse af ændrede adgangskrav til BAMMC 

Bilag: Indstilling fra studieleder Helle Kryger Aggerholm 

Nuværende adgangskrav kan ses på: http://bachelor.au.dk/marketing-and-

management-communication/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/ 

7. Drøftelse af kvalitetsrapporter for BAMMC og MACC  

Bilag: Rapporter 

8. Drøftelse af hovedpunkterne fra ”Store Klagedag” 

Bilag: Sammenfatning udarbejdet af Isabella Møller 

9. Bachelorprojekter 

a. Flytning af afleveringsfrist 

b. Evaluering af flytningen af inspirations-/informationsmøder 

10. Evaluering af etablering af læsegrupper 

Bilag: Retningslinjer ifbm. etablering af læsegrupper  

11. Eventuelt 

 
 

 

 

 

http://bachelor.au.dk/marketing-and-management-communication/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
http://bachelor.au.dk/marketing-and-management-communication/cpage/Adgangskrav/view1/1/Course/index/
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen  

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Isabella Møller (til kl. 14.15) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Jacob Berthelsen Bonde, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Sophie Esmann Andersen  

BA-studerende Karen Øksnebjerg 

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 8 flyttes op efter punkt 4. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 23 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnsformanden havde følgende meddelelser: 

 

Resultat af valg til Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Det nyvalgte studienævn tiltræder den 1. februar 2015 og har følgende sammensæt-

ning: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Eva Sørum 

Kandidatstuderende Isabella Møller 

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

BA-studerende Emil Outzen 

Kandidatstuderende Martina Holden Sand 

 



 

 

    

Side 3/6 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

 Suppleanter: 

Lektor Leila Trapp 

Lektor Poul Erik Flyvholm Jørgensen 

BA-studerende Karen Margrethe Nebel Pedersen 

Der er ikke indvalgt studerende fra ICM-uddannelsen. 

 

Grænseværdier for indikatorer på uddannelsesområdet 

På studienævnsmødet i oktober tilsluttede studienævnet sig forslag til grænseværdier 

på BCOM. Der er efterfølgende foretaget en mindre justering i forslaget, idet grænse-

værdien for ”det grønne område” ved førsteårsfrafald på bacheloruddannelserne er 

ændret fra mindre end 10% til mindre end 20% og på kandidatuddannelserne fra 

mindre end 12% til mindre end 10%. Ved mindre uddannelser anvendes en gennem-

snitsbetragtning over en 3-årig periode. 

Revisionsarbejde på CLM i sprog 

Dekanat og institutledelse har besluttet, at revisionsarbejdet på CLM i sprog, som har 

været sat i bero, skal genoptages med henblik på optag 2015. Beslutningen er især be-

grundet i økonomiske hensyn. Studieordningerne skal forelægges Hovedområdestu-

dienævnet til godkendelse medio februar. 

Forslag om afskaffelse af beskikkelse for translatører og tolke 

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen har stillet forslag om, at beskikkel-

sesordningen for translatører og tolke afskaffes. Aarhus Universitet har i sit hørings-

svar frarådet dette. 

Blackboard Brugergruppe 

Som en del af Blackboard implementeringen på BSS, er der nu etableret brugergrup-

per på de enkelte institutter med det formål at kvalificere brugen af Blackboard sam-

men med brugerne af systemet. Medlemmer af brugergruppen på BCOM er Helene 

Christensen (TAP-repræsentant), Mona Agerholm Andersen (VIP-repræsentant), 

Rasmus Schou Laursen og Isabella Møller (studenterrepræsentanter). 

Genakkreditering af BA-uddannelserne 

Akkrediteringspanelet aflægger et supplerende besøg på BCOM i januar. Instituttet 

afventer tilbagemeldinger i forhold til supplerende redegørelse og besøg. 
 
Punkt 4. Fortsat drøftelse af 4+4 studieordning 

Formand for Ph.d.-programudvalget, professor Finn Frandsen deltog under punktet. 

På møde nr. 22 drøftede studienævnet det tidligere fremsendte forslag til 4+4 studie-

ordning, men ønskede yderligere baggrundsoplysninger og svar på flere spørgsmål. 

Inden mødet var der udsendt skriftlige svar, som blev uddybet af Finn Frandsen på 

mødet. Studienævnet godkendte det fremsendte forslag. Beskrivelsen af præ-ph.d.-

specialet er under udarbejdelse og vil blive udsendt til skriftlig godkendelse blandt 

studienævnets medlemmer snarest muligt. 

 

Punkt 8. Drøftelse af hovedpunkterne fra ”Store Klagedag” 

Tirsdag den 28. oktober afholdt Communication Council ”Store k(l)agedag”, hvor 

medlemmer af Communication Council stillede sig op og modtog klager, kritik og ros 

fra studerende. Som bilag til punktet havde Isabella Møller udarbejdet en sammen-

fatning af hovedpunkterne inddelt i emnerne Administration, Studiemiljø, Undervis-
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 ning (generelt og fagspecifik) samt Semesterhylden. Alle kommentarer var medtaget, 

dvs. også forhold som studienævnet ikke har indflydelse på (fx kantinen). Sammen-

fatningen er også sendt til institutleder Christa Thomsen. 

 

Studienævnet roste det fine initiativ, og der var enighed om, at hovedpunkterne skal 

viderebringes til undervisningskoordinatorerne, så fagmiljøerne kan blive inddraget. 

Der vil desuden blive indkaldt til et semestermøde, hvor institut/fagmiljøer kan 

komme i dialog med de studerende. 

 

For så vidt angår de fagspecifikke kommentarer påpegede studienævnet, at der frem-

over bør være fokus på synspunkter, der ikke kommer frem via undervisningsevalue-

ringerne. 

 

For så vidt angår semesterhylden roste studienævnet de gode konstruktive forslag, 

som man kan arbejde videre med og så gerne, at de studerende næste gang generelt 

bliver opfordret til også at komme med gode ideer. 

 

Punkt 5. Drøftelse af evalueringsresultater fra foråret 2014 (udsat fra 

sidste møde) 

Det er studienævnets mål, at det samlede læringsudbytte for alle fag skal ligge på 

mindst 3,0. Studienævnet bemærkede, at der ved forårets evaluering er lidt flere fag 

end sædvanligt, hvor det samlede udbytter ligger under 3,0. I den forbindelse blev det 

påpeget, at en del af fagene ikke udbydes mere, da der i forbindelse med BA-reformen 

er udviklet mange nye, større fag. I de tilfælde, hvor udbyttet er under 3,0, og hvor 

faget stadig udbydes, rettes der henvendelse til den respektive undervisningskoordi-

nator, som bliver bedt om en tilbagemelding om, hvad man har aftalt at gøre for at 

rette op på eventuelle problemer. I henhold til hovedprincipperne for undervisnings-

evaluering vil alle nye fag blive evalueret første og anden gang, de gennemføres.  

Jf. procesplanen for undervisningsevaluering skal underviserne afsætte 10 minutter 

af andensidste eller sidste undervisningsgang til evaluering. 

 

Undervisningsevalueringen overgår fra efteråret 2015 til CUL (Centre for Teaching 

and Learning), og studienævnet afventer det nye koncept for undervisningsevalue-

ring.  

 

Det er studienævnets opfattelse, at undervisningsevaluering bør være en dialogbase-

ret 2-vejs-evaluering, og man ser meget gerne, at der indføres midtvejsevalueringer, 

gerne mundtlige, men det er vigtigt, at disse evalueringer formaliseres. Studienæv-

nets formand vil rettet henvendelse til CUL for at høre, om der evt. er en dialogguide 

til sådanne midtvejsevalueringer, og det overvejes at invitere en repræsentant fra 

CUL til et møde med underviserne. 

 

Punkt 6. Drøftelse af ændrede adgangskrav til BAMMC 

Det engelske sprogelement i BAMMC-uddannelsen er fjernet med reformen i 

2012/13. Studieleder Helle Kryger Aggerholm foreslår derfor, at det områdespecifikke 

adgangskrav ”Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)” 

fjernes, hvilket studienævnet kunne tilslutte sig. 
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 Studielederen foreslår endvidere, at matematik på B-niveau indføres som adgangs-

krav. Baggrunden herfor er bl.a. et ønske om, at BAMMC-uddannelsen skal kunne gi-

ve adgang til cand.merc.-uddannelsen i marketing. P.t. søger en del BAMMC’er over-

bygningsuddannelser på CBS, og prodekanen for uddannelse har anbefalet indførelse 

af B-niveau i matematik for at kunne fastholde disse studerende på BSS. Studienæv-

net så positivt på forslaget, men ønskede afklaret, om B-niveau i matematik vil være 

tilstrækkeligt som adgangskrav til cand.merc., idet studievejledningen kunne oplyse, 

at optagelse på cand.merc. kræver 80 ECTS inden for erhvervsøkonomi, ligesom der 

indføres adgangsbegrænsning på cand.merc.-uddannelserne fra 2015.  

 

Punkt 7. Drøftelse af kvalitetsrapporter for BAMMC og MACC 

Som bilag til punktet var der udsendt uddannelsesevalueringer af Bacheloruddannel-

sen i Marketing and Management Communication og Masteruddannelsen i Corporate 

Communication. De to rapporter indgår i et pilotprojekt, hvor der med baggrund i de 

fastlagte grænseværdier skal arbejdes systematisk med at overvåge og evaluere alle 

uddannelser fremadrettet.   

 

Der var enighed om, at resultaterne for BAMMC-uddannelsen ser meget fine ud. For 

så vidt angår MACC giver rapporten et rigtig godt overblik over og en fælles forståelse 

af, hvilke indsatsområder der skal fokuseres på. Der skal fremover arbejdes med de 

studerendes faglig trivsel og identitet. For så vidt angår ”udbudte timer” er der res-

sourcemæssige udfordringer med VIP/DVIP-ratioen, men det forventes, at den nye 

timeudmeldingsmodel vil minimere problemet. 

 

Rapporterne skal drøftes på et dialogmøde med institutleder, studieleder, prodekan 

for uddannelse og undervisningskoordinatorer den 17. december.  

 

Punkt 9. Bachelorprojekter 

a. Flytning af afleveringsfrist 

Da det mundtlige forsvar for bachelorprojekterne er afskaffet, giver det mulighed for 

at rykke afleveringsfristen for projekterne. Studienævnet besluttede, at afleveringsfri-

sten flyttes til uge 21 gældende fra sommereksamen. 

  

b. Evaluering af flytningen af inspirations-/informationsmøder. 

Møderne er flyttet fra november til oktober, og studielederne har forhørt sig om erfa-

ringerne vedr. flytningen hos undervisningskoordinatorerne. Der er ikke enighed om, 

hvorvidt møderne bør ligge så tidligt som muligt dvs. før de studerende går i gang 

med overvejelser om emner, eller om de bør ligge sent af hensyn til, at nogle oplever, 

at møderne forstyrrer undervisningen. 

 

Studienævnets formand indkalder til et møde med undervisningskoordinatorerne for 

BA i IVK med henblik på en nærmere drøftelse og afklaring. 

 

Punkt 10. Evaluering af etablering af læsegrupper 

Alle BA-studerende er på 1. semester blevet inddelt i læsegrupper ud fra en rent ad-

ministrativ opdeling.  
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 På BAMMC-uddannelsen har det fungeret rigtig fint, bortset fra nogle få tilfælde hvor 

danske studerende i læsegrupper med udenlandske studerende ikke har været indstil-

let på, at læsegruppemøderne skulle foregå på engelsk. I Herning har de gode erfarin-

ger med læsegrupper med både danske og udenlandske studerende, og lektor Eva 

Sørum vil på et kommende studienævnsmøde holde oplæg om erfaringer og modeller 

for arbejde i blandede læsegrupper. 

 

På BA i IVK har læsegrupperne fungeret godt i faget ”Analyse af virksomhedskom-

munikation”, da de studerende har været indforstået med, at de skulle arbejde i faste 

læsegrupper pga. gruppeeksamen. I de øvrige fag med individuel udprøvning har en 

del studerende ønsket at skifte gruppe.  

 

På BA i IVK, hvor der indgår to fagområder, har det givet problemer, at de studeren-

de har to læsegrupper, da det kan være vanskeligt at koordinere. 

 

Studienævnets formand indkalder til et møde med undervisningskoordinatorerne på 

BA i IVK med henblik på en nærmere drøftelse og afklaring. 
 

Punkt 11. Eventuelt 

Plagieringskontrol af specialer 

På baggrund af en konkret sag om plagiering af specialer foreslår studieleder Helle 

Kryger Aggerholm, at plagieringskontrolsystemet URKUND også anvendes ved speci-

aler, ligesom det sker ved bachelorprojekter. 

Det foreslås, at spørgsmålet tages op i Områdestudienævnet, da der bør være ens 

praksis på hele BSS. 

 

Mødet sluttede kl. 15.35 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen     Hanne Falsig 

Formand       Referent 


