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Referat af møde nr. 3 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 
it 
 
Tid: Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.00 
Sted: Bygn. 2630, lokale K102 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 
3. Meddelelser 

Bilag 3: Meddelelsesliste 
4. Den fremtidige organisering af kommunikationsuddannelserne på Aarhus 

BSS 
Bilag 4a: Sagsfremstilling fra institutleder Jacob Eskildsen 
Bilag 4b: Uddannelseszoom 
Bilag 4c: Fakultetets anmodning til universitetsledelsen 
Bilag 4d: Forslag til struktur og fagligt indhold B.Sc. (com) 
Bilag 4e: Forslag til struktur og fagligt indhold M.Sc. (com) 

5. Godkendelse af revideret kompetenceprofil for ITKO 
Bilag 5: Forslag til kompetenceprofil 

6. Godkendelse af præcisering vedr. eksamenssprog på ITKO 
Bilag 6: Forslag 

7. Opfølgning på undervisningsevaluering (efteråret 2017) 
8. Drøftelse af datapakker (2018) 

Bilag 8: Oversigt over indikatorer  
8a BAMMC-uddannelsen 
Bilag 8a1: Sagsfremstilling 
Bilag 8a2: Datapakke for BAMMC-uddannelsen 
Bilag 8a3: Sammenligning af indikatorer for 2017 og 2018 
8b MACC og CLM i virksomhedskommunikation 
Bilag 8b1: Sagsfremstilling 
Bilag 8b2: Datapakke for kandidatuddannelserne i virksomhedskommuni-
kation 
Bilag 8b3: Sammenligning af indikatorer for 2017 og 2018 
8c Masteruddannelsen i it 
Bilag 8c1: Sagsfremstilling 
Bilag 8c2: Datapakke for Masteruddannelsen i it 
Bilag 8c3: Sammenligning af indikatorer for 2017 og 2018 
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8d Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation 
Bilag eftersendes 
8e CLM i sprog 
Bilag eftersendes 

9. Eventuelt 
 
Til stede: 
Lektor Trine Susanne Johansen (formand, studieleder) 
Professor Christa Thomsen 
Lektor Mona Agerholm Andersen 
Lektor Bjarne Rerup Schlichter 
Lektor Søren Erik Nielsen 
Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 
KA-studerende Malene Bjørn Dahl (næstformand) 
KA-studerende Tine Karbo Schnetler 
KA-studerende Cecilie Papuga (observatør) 
 
Desuden deltog: 
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 
Julie Zederkof, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 
 
Fraværende med afbud: 
Lektor Martin Nielsen 
BA-studerende Mathias Refsgaard 
KA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen 
KA-studerende Natalie Gorking (observatør) 
BA-studerende Claus Jessen (observatør) 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 3. Meddelelser 
Ask Aarhus BSS - Student Services  
Ask Aarhus BSS – Student Services er åbnet på Fuglesangs Allé 4 i bygning 2610 på 
plan 4. Åbningstiderne for Tåsingegade og Fuglesangs Allé er begge steder: mandag-
torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. 
Den ny e-mailadresse er studentservices.bss@au.dk 
 
Vejledning til studerende om persondataforordningen 
I forbindelse med ikrafttræden af den nye persondataforordning i maj 2018 har Aar-
hus Universitet oprettet en webside med information til relevante interessenter ved 
universitetet – herunder også til de studerende. Siden er under udvikling, og en en-
gelsksproget version er ligeledes på vej, men allerede nu forefindes der på siden et 
link til datatilsynets vejledning i forbindelse med de studerendes specialer. 
 

mailto:studentservices.bss@au.dk
http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/til-studerende/
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Ministeren ønsker større fleksibilitet i overgang fra BA til KA 
Minister Søren Pind har annonceret, at han ønsker at se på, om det nuværende rets-
krav for overgang fra bachelor- til kandidatuddannelser er hensigtsmæssigt. Yderli-
gere information kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/soren-pind-mere-fleksibilitet-i-ud-
dannelsesforlobet?searchterm=retskrav 
 
Regeringen sætter ord på (nye) målsætninger for videregående uddannelser 
Regeringen har sat nye målsætninger for de videregående uddannelser. Fremover 
skal universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner fremme høj faglig-
hed og stort læringsudbytte, arbejde for tæt sammenhæng mellem uddannelserne og 
samfundets kompetenceniveau samt arbejde for at sikre en veluddannet befolkning 
med mange år på arbejdsmarkedet. Yderligere information kan ses på Uddannelses- 
og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelel-
ser/2018/nye-malsaetninger-for-de-videregaende-uddannelser-skal-geare-os-til-
fremtiden 
 
Sådan får vi bedre universitetsuddannelser 
Regeringen nedsatte i april 2017 Udvalg om bedre universitetsuddannelser, som 
skulle undersøge, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes – både i forhold til 
indhold, længde og opbygning. Udvalget offentliggjorde i marts 2018 sin endelige 
rapport med 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan gøres endnu 
bedre. Udvalgets samlede rapport og en sammenfatning af rapporten kan ses på Ud-
dannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://www.ufm.dk/uddan-
nelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser 
 
Det mulige job efter endt uddannelse har betydning for (en del) frafald 
En større spørgeskemaundersøgelse tyder på, at spørgsmålet om, hvilket job man kan 
få efter endt uddannelse, er en væsentlig faktor for, om de studerende falder fra en 
uddannelse. Den samlede frafaldsanalyse kan ses på Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/jobbet-ef-
ter-uddannelsen-har-stor-betydning-for-frafald 
 
Ændret valgfagspakke til BAMMC-studerende 
Studielederne for hhv. cand.merc. og HA har foretaget en ændring i valgfagspakken 
til BAMMC-studerende, der ønsker optagelse på cand.merc. International Corporate 
Finance (5 ECTS) oprettes ikke i efteråret 2018, hvorfor det erstattes af Corporate Fi-
nance (5 ECTS). Human Resource Management er ændret fra 5 til 10 ECTS, hvorfor 
Business Intelligence (5 ECTS) udgår. Den samlede valgfagspakke for efteråret 2018 
udgøres således af følgende fag: 

• Corporate Finance (5 ECTS) 
• Supply Chain Management and Sustainability (5 ECTS) 
• Human Resource Management (10 ECTS) 
• Financial and Managerial Accounting (10 ECTS) 

 
 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/soren-pind-mere-fleksibilitet-i-uddannelsesforlobet?searchterm=retskrav
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/soren-pind-mere-fleksibilitet-i-uddannelsesforlobet?searchterm=retskrav
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nye-malsaetninger-for-de-videregaende-uddannelser-skal-geare-os-til-fremtiden
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nye-malsaetninger-for-de-videregaende-uddannelser-skal-geare-os-til-fremtiden
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/nye-malsaetninger-for-de-videregaende-uddannelser-skal-geare-os-til-fremtiden
https://www.ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser
https://www.ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/jobbet-efter-uddannelsen-har-stor-betydning-for-frafald
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/jobbet-efter-uddannelsen-har-stor-betydning-for-frafald
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/85320/Human-Resource-Management
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Punkt 4. Den fremtidige organisering af kommunikationsuddannelserne 
på Aarhus BSS 
Institutledelsen på MGMT har besluttet at arbejde på at etablere en ny erhvervsøko-
nomisk uddannelse i form af en Bachelor of Science (B.Sc.) in Business Administra-
tion and Communication (B.Sc. (com)) med en overbygningsuddannelse inden for 
cand.merc (M.Sc. (com)). Samtidig afvikles Bacheloruddannelsen i Marketing and 
Management Communication og Kandidatuddannelsen i Corporate Communication. 
 
Som bilag til punktet var der fremsendt sagsfremstilling fra institutleder Jacob Kjær 
Eskildsen med kopi af intern ansøgning fra fakultetet om de nye uddannelser til Uni-
versitetsledelsen og Udvalget for Uddannelse samt forslag til struktur og fagligt ind-
hold af uddannelserne. 
 
Studienævnet er blevet bedt om at drøfte mulighederne i den faglige omlægning af 
BAMMC og MACC til B.Sc. (com) og M.Sc. (com). 
 
Overordnet set var studienævnet positivt indstillet over for det foreløbige forslag, som 
potentielt ser spændende ud. Studienævnet påpegede imidlertid, at der mangler en 
klar kompetenceprofil for uddannelserne, som beskriver dimittendernes kompeten-
cer og viser, hvordan det erhvervsøkonomiske område skal balanceres i forhold til 
kommunikationsområdet. 
 
Det er vigtigt, at forslaget kvalificeres, så det sikres, at man får de rigtige og relevante 
kompetencer med fra hhv. erhvervsøkonomi og kommunikation. Studienævnet fore-
slog, at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra sektionen for kommunika-
tion, som skal arbejde videre med de to udkast til struktur og fagligt indhold, herun-
der progressionen mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Studienævnet opfor-
drede desuden til, at forskningssiden inden for kommunikation, som skal understøtte 
uddannelsen, også tænkes ind med henblik på at sikre ressourcer til god undervis-
ningskvalitet samt solid faglig forankring.  
 
Studienævnet påpegede endvidere, at det er vigtigt at afdække, om der er et arbejds-
markedsbehov for uddannelsen og foreslog desuden, at der snarest tages kontakt til 
aftagerpanelerne for både erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation med 
henblik på en høring om de nye uddannelser. 
 
Det blev bemærket, at omlægningen kan få betydning for optaget til ITKO, som p.t. 
optager en del studerende fra BAMMC, da det ikke er helt klart, om den nye bachelor-
uddannelse vil give adgang til ITKO. Strukturen med den enstrengede model vil låse 
de studerende mere fast end i dag, hvor dimittenderne fra BAMMC-uddannelsen bl.a. 
har mulighed for av vælge MACC, ITKO, cand.merc (under forudsætning af, at de 
vælger valgfagspakken) samt Oplevelsesøkonomi. Dermed forringes de studerendes 
kandidatmuligheder potentielt.  
 
Det blev afslutningsvist påpeget, at arbejdsløshedstallene for kandidatuddannelsen i 
Corporate Communication ikke er helt retvisende, da opgørelsen er baseret på Dan-
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marks Statistiks uddannelseskoder, som for kandidatuddannelserne inden for virk-
somhedskommunikation indebærer, at der er indberettet flere uddannelser på den 
samme uddannelseskode under kategorien erhvervssprog. 
 
Punkt 5. Godkendelse af revideret kompetenceprofil for ITKO 
I forbindelse med den generelle kvalitetssikring af uddannelserne ved Aarhus BSS og 
med baggrund i den forestående institutionsakkreditering og AACSB-akkreditering er 
det vigtigt, at uddannelsernes kompetenceprofiler afspejler opdelingen i viden, fær-
digheder og kompetencer i den danske kvalifikationsramme for de videregående ud-
dannelser. Som bilag til punktet var der fremsendt forslag til revideret kompetence-
profil for ITKO, som opfylder kvalifikationsrammens bestemmelser.  
 
Studienævnet godkendte kompetenceprofilen, men foreslog at bytte om på overskrif-
terne færdigheder og kompetencer, da det var studienævnets opfattelse, at de 5 sidste 
bullets beskriver de kompetencer, som de studerende opnår. Det godkendte forslag er 
efterfølgende godkendt af dekanatet og indsættes i studieordningen for 2018. 
 
Punkt 6. Godkendelse af præcisering vedr. eksamenssprog på ITKO 
Som bilag til punktet var der fremsendt forslag til præcisering vedr. eksamenssprog 
på ITKO. Forslaget åbner mulighed for, at enkelte fag kan undervises og eksamineres 
på engelsk. Baggrunden for forslaget er at sikre den fleksibilitet, at instituttets en-
gelsksprogede undervisere og forskere i enkelte tilfælde vil kunne stå for afvikling af 
undervisning og eksamen. Studienævnet godkendte forslaget, men fremhævede, at 
der fremover som hovedregel skal undervises og eksamineres på dansk på uddannel-
sen. 
 
Punkt 7. Opfølgning på undervisningsevaluering (efteråret 2017) 
Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen orienterede om opfølgningen på det fag, som i 
efteråret 2017 var i rød kategori. Studielederen har været i dialog med den fagansvar-
lige, og der vil bl.a. fremover blive ændret på rækkefølgen af forelæsninger og holdun-
dervisning, ligesom den fagansvarlige vil holde løbende møder med underviserne for 
at sikre en bedre kvalitet i undervisningen.  
 
Punkt 8. Drøftelse af datapakker (2018) 
Som led i kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet på AU skal alle uddannelser gen-
nemgås en gang årligt. Formålet med den årlige status er bl.a. at sikre et systematisk 
kvalitetseftersyn af alle uddannelser i deres helhed med henblik på afklaring af, 
hvilke indsatsområder der skal arbejdes med fremadrettet og udarbejdelse af en 
handleplan. Forud for statusmødet med bl.a. prodekan for uddannelse, institutleder, 
og studieleder forventes det, at datapakkerne har været drøftet i studienævnet. 
 
For hver indikator er der fastsat grænseværdier for, hvornår indikatoren markeres 
med hhv. grøn, gul og rød, hvor 

• grøn står for tilfredsstillende kvalitet 
• gul står for behov for opmærksomhed og drøftelse af mulige tiltag 
• rød står for kritisk værdi, hvor der skal iværksættes konkrete tiltag for at for-

bedre de forhold, der kan kontrolleres og ændres 
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Studienævnet gennemgik de enkelte datapakker. 
 
a. BAMMC-uddannelsen 
Status på uddannelsen som helhed er, at det ser fint ud. Samtlige indikatorer er i grøn 
kategori bortset fra indikator 4 om undervisningsevaluering, som er i gul kategori. 
Gennemsnittet af de studerendes vurdering af det samlede udbytte af undervisnings-
forløbene ligger på 3,7, hvor 3,8 og derover er grøn kategori. Indikatoren er således 
meget tæt på grøn kategori. Datapakken drøftes på det årlige statusmøde den 19. juni.  
 
b. MACC og CLM i virksomhedskommunikation 
Overordnet ser resultaterne fornuftige ud. Indikator 5a: Studiemiljø – faglig trivsel er 
i gul kategori, indikator 8: Bruttoledighed for dimittender 1-2 år efter endt uddan-
nelse er i rød kategori, og de øvrige indikatorer er i grøn kategori.  
 
Tallene vedr. studiemiljø er de samme som sidste år, da studiemiljøundersøgelsen 
kun gennemføres hvert tredje år. 
 
For så vidt angår bruttoledigheden er der allerede draget konsekvenser jf. drøftelsen 
under punkt 4 om den fremtidige organisering af kommunikationsuddannelserne.  
 
En sammenligning af indikatorerne for 2017 og 2018 viser en positiv udvikling. 
  
Datapakken drøftes sammen med BAMMC-uddannelsen på det årlige statusmøde 
den 19. juni. 
 
c. Masteruddannelsen i it 
Status på uddannelsen som helhed er, at det ser meget fint ud, da alle indikatorer er i 
grøn kategori. 
 
Indikator 3 vedr. undervisningsevaluering er faldet med 18 procentpoint sammenlig-
net med 2017. Det kan muligvis skyldes, at et enkelt fag var i gul kategori i efteråret 
2017 og dermed trækker lidt ned. 
 
Datapakken drøftes på det årlige statusmøde den 9. maj. 
 
d. Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation 
e.  CLM i sprog 
Datapakkerne for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunika-
tion og CLM i sprog har været forsinkede. Derfor udsættes punkterne 8d og 8e til næ-
ste studienævnsmøde, som forventes afholdt i begyndelsen af juni. Datapakkerne 
drøftes forinden i Uddannelsesnævnet for for BA i IVK og CLM (sprog). 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Praktikbaseret speciale 
Studienævnet har tidligere godkendt muligheden for at skrive et praktikbaseret speci-
ale på Kandidatuddannelsen i Corporate Communication. Muligheden er nu også ble-
vet indført på Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation, da der ikke er 
nogen begrundelse for at gøre forskel på de to uddannelser. 
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Studerende til statusmødet for kommunikationsuddannelserne 
Statusmødet for kommunikationsuddannelserne afholdes den 19. juni kl. 9.30-11. Der 
skal gerne deltage 2 studenterrepræsentanter i mødet, og Tine Karbo Schnetler ven-
der snarest tilbage med hensyn til, hvem der deltager. 
 
Prisen som Årets Underviser 2018 
Prodekanen for uddannelse har modtaget 5 indstillinger fra institutterne til prisen 
som Årets Underviser. Traditionen tro indstilles forslag til prisvinder på undervis-
ningsområdet til dekanatet af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne fra 
studienævnene. Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it er blevet bedt 
om at indstille en studerende til bedømmelsesudvalget, og studienævnet indstillede 
kandidatstuderende Tine Karbo Schnetler. 
 
Støtteerklæring mod anbefaling 36 og 37 fra Udvalg om bedre universitetsuddan-
nelser 
Tine Karbo Schnetler oplyste, at der i flere studienævn på Aarhus BSS er underskre-
vet støtteerklæringer mod forslagene om at forankre såvel ansvaret for uddannelser-
nes indhold og kvalitet som udpegning af studieledere i den enstrengede ledelse. Tine 
foreslog, at medlemmerne bakkede op om støtteerklæringen, hvilket studienævnets 
medlemmer tilsluttede sig.  
 
Mødet sluttede kl. 13.10. 
 
Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-
tragtet som godkendt. 
 
 
Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig   
Formand    Referent   
 


