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Referat af møde nr. 25 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 11 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 24 

3. Meddelelser 

4. Revision af kandidatuddannelserne i erhvervssprog 

Bilag: Forslag til studieordning med fagbeskrivelser 

5. Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb (20 ECTS) for 

CLM i fransk 

Bilag eftersendes 

6. Fortsat drøftelse af ændrede adgangskrav til BAMMC 

Bilag: Indstilling fra studieleder Helle Kryger Aggerholm 

7. Drøftelse af krav til de studerendes kommunikative færdigheder 

Bilag: Indstilling fra undervisningskoordinator Irene Pollach til skærpelse 

af kravene til de studerendes kommunikative færdigheder 

8. Drøftelse af afvisning som sanktion ved overskridelse af max. længde for ek-

samensopgaver 

9. Opfølgning vedr. bachelorprojekter 

a. Flytning af afleveringsfrist 

b. Evaluering af flytningen af inspirations-/informationsmøder 

10. Fortsat drøftelse af etablering af læsegrupper 

11. Drøftelse af evalueringsresultater fra efteråret 2014 

Bilag: Evalueringsoversigt (kun til studienævnets medlemmer) 

12. Eventuelt 

 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 
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 Lektor Helle Dam-Jensen (fra kl. 11.25) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

BA-studerende Isabella Møller  

BA-studerende Rasmus Schou Laursen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

BA-studerende Karen Øksnebjerg 

BA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 5 udgår. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 24 

Referatet blev godkendt med følgende ændring til punkt 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.” 

Ændres til 

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

Kryger Aggerholm, at plagieringskontrolsystemet URKUND også anvendes ved speci-

aler og bachelorprojekter.” 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Studienævnsformanden havde følgende meddelelser: 

 

Mundtlige midtvejsevalueringer 

Studienævnet besluttede på sidste møde at indføre systematiske, mundtlige midtvejs-

evalueringer i alle fag, f.eks. på basis af en fælles spørgeguide. Studienævnets for-

mand har derfor været i dialog med Centerchef Torben K. Jensen fra Center for Un-

dervisning og Læring (CUL), som gerne vil komme med input til midtvejsevaluerin-

ger og deltage i møder med undervisere/studienævnsmedlemmer. Studielederne vil 

snarest tage initiativ til et møde med CUL. 

Genakkreditering af seks bacheloruddannelser 

Den 27. januar er der frist for svar på supplerende spørgsmål fra Danmarks Akkredi-

teringsinstitution. I løbet af marts måned forventes der afholdt panelmøder med del-

tagelse af ledelse, undervisere og studerende. Den endelige dato er ikke fastsat endnu. 
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 Holdsammenlægninger 

Der er foretaget holdsammenlægninger på det kommende 2. semester på BA inden 

for engelsk, spansk og fællesfag. 

 

Etablering af uddannelsespanel for BA i international virksomhedskommunikation 

På møde den 9.1.2015 med deltagelse af institutleder, studieledere, undervisningsko-

ordinatorer og Peter Kastberg (fagansvarlig for to af fællesfagene) er det blevet be-

sluttet at nedsætte et uddannelsespanel for BA-uddannelserne i IVK med henblik på 

bl.a. at sikre et godt samarbejde mellem fællesfag og fagområder og på tværs af fag-

områderne. Det er hensigten, at panelet skal bistå hhv. instituttet og Fagstudienæv-

net. Uddannelsespanelet vil bestå af de ovennævnte. Peter Kastberg blev samtidig 

udpeget til undervisningskoordinator (i light-udgave) for fællesfagene. 

 

Det første møde i uddannelsespanelet blev afholdt den 22.1.2015. På mødet blev der 

diskuteret opfølgning på undervisningsevalueringer, Store klagedag og studiemiljø-

undersøgelse. Referat af mødet vil blive sendt til studienævnets medlemmer. 

 

I forlængelse af arbejdet med BSS’ institutstruktur har fakultetsledelsen besluttet, at 

der skal nedsættes study programme panels på institutterne. Det er endnu uvist hvil-

ke og hvor mange paneler, der skal nedsættes.  

 

De studerende havde følgende meddelelse: 

 

Afholdelse af eksamen og undervisning i uge 5 

Undervisningen er i år startet i uge 5, og det er derfor meget uheldigt, at der også er 

afholdt eksamener i uge 5. Flere adjunkter har været på Adjunkt pædagogseminar i 

januar, hvilket kan have været medvirkende til, at det har været nødvendigt at skubbe 

flere eksamener med deltagelse af adjunkter til uge 5. Studienævnet indskærper, at 

det er vigtigt, at underviserne orienteres, hvis der lægges eksamener i uge 5, men der 

bør ikke være undervisning og eksamener de samme dage. 

 
Punkt 4. Revision af kandidatuddannelserne i erhvervssprog 

Som nævnt på sidste studienævnsmøde har dekanat og institutledelse besluttet, at re-

visionsarbejdet vedr. CLM i sprog skal genoptages med henblik på nye studieordnin-

ger for optag 2015. CLM-styregruppen, som består af studieleder, undervisningsko-

ordinatorer og flere fagansvarlige, har nu udarbejdet forslag til studieordninger samt 

forslag til fagbeskrivelser.  

 

Forslag til studieordningerne skal forelægges Hovedområdestudienævnet til godken-

delse medio februar. Af tidmæssige årsager har forslaget endnu ikke været til høring i 

undervisningsgrupperne, og studieordningerne vil derfor sammen med forslag til 

fagbeskrivelser blive sendt til høring i undervisningsgrupperne med studienævnets 

eventuelle bemærkninger. Der vil blive indkaldt til et høringsmøde i februar. 

 

Studienævnets formand orienterede om arbejdet med studieordningerne og oplyste, 

at det er hensigten, at studieordningstekster og fagbeskrivelser på tværs af sprogene 

skal være ens. Som bilag til punktet var der udsendt forslag til studieordning med 
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 CLM i engelsk som eksempel. De medsendte fagbeskrivelser er foreløbige og skal dis-

kuteres videre i undervisningsgrupperne, men beskrivelserne er medsendt som en 

uddybning af studieordningen.  

 

Profilerne er nedlagt, men i forslaget gives mulighed for, at studerende, der gennem-

fører kandidatuddannelsen med tilvalg af fagene Juridisk oversættelse og Tolkning, 

opnår en række specifikke kompetencer og kvalifikationer, der giver adgang til Er-

hvervsstyrelsens beskikkelse som statsautoriseret translatør og tolk. Forslaget skal 

derfor også sendes til godkendelse i Translatørkommissionen. 

 

Studienævnet godkendte studieordningen. Der var enkelte bemærkninger til fagbe-

skrivelserne, som studienævnets formand drøfter med styregruppen. Det blev bl.a. 

foreslået, at faget Videnskabelig metode kunne samlæses på dansk med den danske 

kandidatuddannelse i Virksomhedskommunikation, således at der undervises separat 

på engelsk på MACC. 

 

Kapitel 10 i studieordningen vedrørende Generelle eksamensbestemmelser er endnu 

ikke opdateret med hensyn til fremdriftsreformen og er derfor kun medtaget for fuld-

stændighedens skyld. Kapitlet tages ud ved fremsendelse til høring i undervisnings-

grupperne og til godkendelse i Områdestudienævnet. 

 

Punkt 5. Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb (20 

ECTS) for CLM i fransk 

Som nævnt under punkt 1 udgik punktet, og fagbeskrivelsen vil enten blive drøftet på 

næste studienævnsmøde eller sendt til skriftlig høring i studienævnet. 

 

Punkt 6. Fortsat drøftelse af ændrede adgangskrav til BAMMC 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm foreslog på sidste studienævnsmøde, at matema-

tik på B-niveau indføres som adgangskrav til BAMMC-uddannelsen. Studienævnet så 

positivt på forslaget, men ønskede - inden der blev taget endelig stilling til forslaget - 

afklaret, om B-niveau i matematik vil være tilstrækkeligt som adgangskrav til 

cand.merc.-uddannelsen. 

 

Helle Kryger Aggerholm har efterfølgende haft møde med prodekan for uddannelse, 

Peder Østergaard, som i lyset af regeringens dimensioneringsplan af kandidatuddan-

nelser ønsker at åbne op for muligheden for, at dimittender fra BAMMC-uddannelsen 

på sigt kan få en alternativ overbygningsmulighed i form af cand.merc. i marketing. 

En realisering af en sådan overbygningsmulighed kræver, at de studerende har B-

niveau i matematik samt at der – efter drøftelser med Det erhvervsøkonomiske Fag-

studienævn – udbydes en valgfagspakke på 30 ECTS, som de studerende kan tage på 

5. semester, hvis de ønsker at søge ind på cand.merc.-studiet.  

 

Matematik på B-niveau vil endvidere give BAMMC-studerende flere muligheder for 

at vælge valgfag inden for business-området, ligesom det vil være relevant med en 

grundlæggende matematisk forståelse i forhold til de obligatoriske businessfag på 

uddannelsen. 
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 På baggrund af ovenstående kunne studienævnet tilslutte sig, at B-niveau i matema-

tik indføres som adgangskrav til BAMMC-uddannelsen. 

 

Punkt 7. Drøftelse af krav til de studerendes kommunikative færdigheder 

Studienævnet har modtaget en ansøgning fra undervisningskoordinator for MACC-

uddannelsen, Irene Pollach, om skærpelse af kravene til de studerende kommunikati-

ve færdigheder på engelsk. Der ønskes en generel revision af alle fagbeskrivelser med 

henblik på en tydeliggørelse af kravet til kommunikative færdigheder i evaluerings-

kriterier og karakterbeskrivelser.  

 

Studienævnet kunne tilslutte sig, at kravene skærpes, og var enig i, at fx formulerin-

gen under karakterbeskrivelsen af karakteren 02 ”the language lacks communicative 

proficiency in English” er uheldig, da den udelukkende er negativt formuleret. Det var 

dog studienævnets opfattelse, at den foreslåede formulering ”The student uses langu-

age correctly and appropriately in both writing and speaking”, ikke kan anvendes på 

en kommunikationsuddannelse, som ikke omfatter undervisning i engelsk. Studie-

nævnet foreslår i stedet, at der lægges vægt på, at sproget er flydende og let forståe-

ligt, og vil bede Irene Pollach om at revidere beskrivelsen. 

 

Punkt 8. Drøftelse af afvisning som sanktion ved overskridelse af max. 

længde for eksamensopgaver 

I studieordningerne er der angivet regler for større skriftlige afleveringer. Det frem-

går heraf, at ”En overskridelse af maks.-længden indgår i helhedsvurderingen af be-

svarelsen og vil få negativ betydning for bedømmelsen af besvarelsen.” Undervis-

ningskoordinatorerne har foreslået, at denne bestemmelse ændres, således at sankti-

onen ved overskridelse bliver afvisning af eksamensopgaverne. 

 

Studienævnet drøftede forslaget, og man fandt det uheldigt, at den foreslåede sankti-

on ikke kan systemunderstøttes af Wiseflow, idet optællingen af tegn/ord i Wiseflow 

ikke er nøjagtig. Der er fokus på problematikken, men det vides endnu ikke, hvornår 

en digital løsning kan være klar. Det vil således i første omgang være eksaminator og 

censor, der skal være opmærksomme på en evt. overskridelse af max.-længden. Det 

blev besluttet, at de studerende skal underskrive en erklæring på tro og love ifm. de-

res opgivelse af antal tegn.  

 

Studienævnet godkendte forslaget, og sanktionen ændres i de nye studieordninger for 

2015 til: ”Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmel-

ser, kan ikke antages til bedømmelse.” Det vil være meget uhensigtsmæssigt med for-

skellige regler for forskellige årgange, og det blev derfor besluttet, at ændringen træ-

der i kraft for alle studerende fra vintereksamen 2015/16. De studerende på tidligere 

årgange vil blive orienteret om ændringen efter sommereksamen.  

 

Punkt 9. Bachelorprojekter 

a. Flytning af afleveringsfrist 

På møde nr. 24 besluttede studienævnet, at afleveringsfristen for bachelorprojekter 

flyttes til uge 21 gældende fra sommereksamen 2015. Da studienævnet efterfølgende 

er blevet opmærksom på, at der allerede er udmeldt en frist for aflevering af bache-
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 lorprojekter (den 4. maj 2015), som fremgår af studieportalen, fastholdes denne frist. 

Studienævnet vil genoverveje afleveringsfristen for 2016 og fremover. 

 

b. Evaluering af flytningen af inspirations-/informationsmøder 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til et kommende studienævnsmøde. 

 

Punkt 10. Evaluering af etablering af læsegrupper 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til et kommende studienævnsmøde. 

 

Punkt 11. Drøftelse af evalueringsresultater fra efteråret 2014 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til et kommende studienævnsmøde. 

 

Punkt 12. Eventuelt 

Individualisering af gruppeopgaver 

Dette punkt vil blive drøftet på et kommende studienævnsmøde. 

 

Eksamensforsider 

Det skal vurderes, om eksamensforsiderne på studieportalen er relevante i forhold til, 

at eksamensopgaverne nu uploades i Wiseflow. 

 

Studienævnets formand takkede det afgående studienævn for en stor arbejdsindsats 

og et fantastisk engagement. 

 

Mødet sluttede kl. 13.05. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen     Hanne Falsig 

Formand       Referent 


