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Referat af møde nr. 4 i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommuni-
kation 
 
Tid: Onsdag den 7. juni 2017 kl. 9.00 
Sted: Bygn. 1483, lokale 618 
 
Dagsorden: 

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

Bilag: Meddelelsesliste 
4. Ekstraordinær indstilling af ny studieleder for BAMMC, MACC og CLM i  

Virksomhedskommunikation pr. 8.6.2017 
5. Drøftelse af datarapporter 

Bilag 5a-c: Datarapporter for BAMMC, MACC og CLM i virksomhedskom-
munikation 
Bilag 5d-p: Datarapporter for BA IVK og CLM i sprog 

6. Drøftelse af studiemiljøundersøgelse 
Bilag 6a: Studiemiljørapport for uddannelser ved Aarhus BSS 
Bilag 6b: Kommentarer fra studerende 

7. Høring vedr. ny studienævnsstruktur  
Bilag 7a: Høringsbrev 
Bilag 7b: Oversigt over nuværende og nyt forslag til studienævnsstrukturen 
ved Aarhus BSS 
Bilag 7c: Notat vedr. forslag til ændringer i studienævnsstrukturen ved 
Aarhus BSS 

8. Prioritering af undervisningsflytning fra Fuglesangs Allé til Universitetspar-
ken 
Bilag 8: Notat fra prodekanen for uddannelse 

9. Karaktergivning ved individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave 
(skal karakteren meddeles efter hver eksaminand eller efter hele gruppen?) 

10. Drøftelse af delegationsskrivelse 
Bilag 10a: Delegationsskrivelse 
Bilag 10b: Forslag til sagstyper der afgøres administrativt 

11. Status på dispensations-, merit- og klagesager i forårssemestret 2017 
Bilag 11: Opgørelse 

12. Eventuelt 
 



 
 

  
  

Side 2/8 

 

Til stede: 
Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 
Lektor Nikolaj Kure (studieleder) 
Lektor Sophie Esmann Andersen 
Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 
Lektor Anne Schjoldager  
Lektor Martin Nielsen 
BA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (næstformand) 
KA-studerende Rasmus Schou Laursen 
KA-studerende Kasper Ballermann 
KA-studerende Tine Karbo Schnetler (observatør) 
 
Desuden deltog: 
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 
Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 
 
Fraværende: 
BA-studerende Malene Bjørn Dahl 
BA-studerede Louise Wangberg 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 3. Meddelelser 
Lukning af CLM i virksomhedskommunikation  
Interim-fagstudienævnets indstilling om lukning af CLM i virksomhedskommunika-
tion fra 2018 er taget til efterretning og imødekommet af fakultetsledelsen. 
 
Debat med Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind  
Som led i en debattur rundt på uddannelsessteder i Danmark besøgte Søren Pind AU 
torsdag den 11. maj, hvor han havde inviteret studerende til debat om uddannelse. 
 
Fjernelse af karakterbeskrivelser i kursusbeskrivelser fra og med foråret 2018 
Da 7-trins-karakterskalaen blev indført, besluttede man på det tidligere ASB at ind-
føre beskrivelser af karakteren 02 og 12 i kursusbeskrivelserne. Prodekanen for ud-
dannelse har besluttet, at disse 02- og 12-talsbeskrivelser skal fjernes i kursusbeskri-
velserne. Baggrunden er de eksisterende krav om skarpe kvalifikationsbeskrivel-
ser/læringsmål i de enkelte fag og det nu udbredte kendskab til karakterskalaen. Når 
karakterbeskrivelserne fjernes, er det vigtigt at være opmærksom på, at de kan inde-
holde dele af læringsmål, som ellers ikke er beskrevet i kvalifikationsbeskrivelsen/læ-
ringsmålene. Der er derfor behov for, at kursusbeskrivelserne gennemgås med faglige 
øjne i forhold til at fjerne karakterbeskrivelserne og sikre, at læringsmålene er tyde-
ligt beskrevet. 
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Credit-konvertering 
Som opfølgning på drøftelsen i studienævnet den 26. april af notat fra Aarhus BSS In-
ternational vedr. konvertering af udenlandske credits har Aarhus BSS International 
oplyst, at der er tale om en fortsættelse af nuværende praksis. 
For de studerende på BA i IVK-uddannelserne på Arts vil konverteringen af credits 
ske efter Arts’ regler på området. Denne beslutning er truffet på baggrund af, at kon-
verteringen administreres på Arts, samt at det er den mest fordelagtige løsning for de 
studerende. 
 
Oprettelse af valg- og profilfag i efteråret 2017 
 
BAMMC (Alle fag er oprettet) 

Fag  Antal tilmeldte pr. 29/5 
 

BAMMC-studerende Exchange-students 
Cross Cultural Negotiation 8 22 
Social Media Management 14 33 
Video-based Research of 
Workplace Interaction 

9 6 

Financial and Managerial Ac-
counting (del af valgfagspak-
ken med mulighed for opta-
gelse på cand.merc.) 

24 2 

 
Antal tilmeldte til HA-fag som del af valgfagspakken med mulighed for optagelse på 
cand.merc. 
Industrial Organisation and Strategy: 28  
Business Development with Information Systems: 19 
Project Evaluation and Sustainability: 18  
 
Virksomhedskommunikation 

Fag Tilmeldte  
pr. 8/5 

Tilmeldte 
pr. 29/5 

 

Projektorienteret forløb 50 50  
Integreret markedskommunika-
tion  

 2 - IKKE OP-
RETTET 

HR Kommunikation   2  3 Samlæses 
med MACC 

Investor Relations   6 + 2 fra Arts 10 Samlæses 
med MACC 

 
Corporate Communication 

Fag Tilmeldte  
pr. 8/5 

Tilmeldte 
pr. 29/5 

 

Project-based studies 58 60  
Integrated Marketing Communica-
tion 

7 + 1 exchange - IKKE OP-
RETTET 
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HR Communication 5 + 1 exchange 12 + 1 ex-
change 

Samlæses 
med CLM i 
virk.komm. 

Employer Brand Management 23  
12 CLM virk. 
 5 fra  Arts 

44 + 3 ex-
change 

2 hold 

Brand Management and Commu-
nication 

3 + 3 fra Arts 
 

- IKKE OP-
RETTET 

Investor Relations 3 9 Samlæses 
med CLM i  
Virk.komm. 

 
CLM i engelsk, fransk, spansk og tysk 

Fag Tilmeldte pr. 29/5 
Tolkning, engelsk 11 
Tolkning, fransk 3 
Tolkning, spansk 5 
Tolkning, tysk 3 
Juridisk oversættelse, engelsk 12 
Juridisk oversættelse, fransk 4 
Juridisk oversættelse, spansk 8 
Juridisk oversættelse, tysk 8 

 
Punkt 4. Ekstraordinær indstilling af ny studieleder for BAMMC, MACC 
og CLM i Virksomhedskommunikation pr. 8.6.2017 
Institutledelsen på MGMT har med baggrund i et ønske om at forenkle organiserin-
gen af studieledelse/studienævnsarbejde foreslået, at studieleder- og studienævnsfor-
mandsposten slås sammen. Nikolaj Kure ønsker derfor at fratræde som studieleder, 
og studienævnet indstiller, at formand for studienævnet, Trine Susanne Johansen 
overtager posten som studieleder for BAMMC, MACC og CLM i Virksomhedskommu-
nikation pr. 8. juni 2017. Indstillingen er efterfølgende godkendt af dekanen. 
 
Nikolaj Kure udtræder af studienævnet, da han overgår til OSA-sektionen på institut-
tet. På næste studienævnsmøde vil der blive foreslået en observatør fra sektionen for 
Corporate Communication, som kan deltage i studienævnsmøderne indtil den næste 
valgperiode starter den 1.2.2018. 
 
Punkt 5. Drøftelse af datarapporter 
Som led i kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet skal alle uddannelser gennemgås 
en gang årligt. Formålet med den årlige status er bl.a. at sikre et systematisk kvali-
tetseftersyn af alle uddannelser i deres helhed med henblik på afklaring af, hvilke ind-
satsområder der skal arbejdes med fremadrettet og udarbejdelse af en handleplan.  
 
Forud for mødet var der udsendt datarapporter for følgende uddannelser:  
 
BA  
BA i international virksomhedskommunikation i engelsk og fransk  
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BA i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk  
BA i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk  
BA i international virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation  
BA i international virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation  
BA i international virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation  
BA i international virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation  
BA in Marketing and Management Communication  
 
KA  
Cand.ling.merc. i engelsk  
Cand.ling.merc. i fransk  
Cand.ling.merc. i spansk  
Cand.ling.merc. i tysk  
Cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation  
MA in Corporate Communication 
 
Datarapporterne har været drøftet i de to uddannelsesnævn som forberedelse til de 
kommende årlige statusmøder hhv. den 31. maj og den 22. juni, og mødereferaterne 
var fremsendt til medlemmerne til orientering. 
 
Indikator 1 vedrørende førsteårsfrafald er forbedret væsentligt for flere af uddannel-
serne for BA i IVK, men frafaldet er dog stadig for højt (gult) på 3 studieretninger 
(engelsk-spansk, engelsk-tysk og fransk-kom.). De uddannelser, der er blevet evalue-
ret, har haft sidste optag i 2016 i den nuværende form, og uddannelserne erstattes af 
nye BA-uddannelser. Førsteårsfrafald er derfor ikke længere direkte relevant for de 
evaluerede uddannelser, men det er væsentligt at indtænke kontinuitet i forhold til de 
nye uddannelser i denne forbindelse. På CLM-uddannelserne i sprog er der sket en 
mindre stigning i frafaldet på engelsk og tysk (rød), mens frafaldet nu ligger i grønt 
på fransk og spansk.  Der vil kun ske mindre studieordningsændringer på CLM i 
sprog i 2017, så det vil være vigtigt at følge op på førsteårsfrafaldet. I den forbindelse 
skal man dog være opmærksom på, at der er tale om meget små grupper af stude-
rende.  
 
Indikator 3 vedrørende planlagte timer pr. semester er i rød kategori for samtlige af 
uddannelserne. Her skal der dog tages højde for, at det tidligere Institut for Erhvervs-
kommunikation undtagelsesvist fik tilladelse fra dekanatet på Aarhus BSS til først at 
implementere den nye timeudmeldingsmodel i forbindelse med institutionsakkredi-
teringen på Aarhus Universitet fra 2017, og tallene er baseret på foråret og efteråret 
2016. Hvad angår uddannelserne på Arts, har antallet af planlagte undervisningsti-
mer pr. kursus levet op til kravene på Arts fra januar 2017 og går i grøn kategori. Der-
udover har Klaus Mors skaffet tal fra foråret 2017, der viser, at indikator 3 for 
BAMMC og MACC går i grøn kategori og for CLM i Virksomhedskommunikation i gul 
kategori. 
 
Med hensyn til indikator 4 vedrørende undervisningsevaluering har grænseværdierne 
ændret sig mellem det tidspunkt, hvor evalueringen af undervisningen i efteråret 
2016 blev foretaget, og hvor de 1-årige evalueringer er blevet udarbejdet. I henhold til 
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den tidligere opgørelsesmetode lå i alt to kurser i rød kategori på tværs af alle uddan-
nelserne, men den nye opgørelsesmetode viser, at der skal ske forbedringer flere ste-
der på uddannelserne på både Arts og på BSS. Derudover er der enighed i studienæv-
net om, at der skal gøres en indsats for at højne svarprocenterne, og at de studerende 
i højere grad skal inddrages med henblik på at sikre en god evalueringskultur. Studie-
nævnet bemærkede desuden, at den eksisterende proces for opfølgning på evaluering 
ikke fungerer hensigtsmæssigt i forhold til inddragelse af undervisningskoordinato-
rerne. 
 
Med hensyn til indikator 8 vedrørende bruttoledigheden for dimittender efter endt 
uddannelse er der blevet taget kontakt til Kommunikation og Sprog med henblik på 
at indhente supplerende ledighedstal for kandidatuddannelserne i erhvervssprog, og 
forbundet har efterfølgende tilkendegivet, at de arbejder på at fremskaffe ledigheds-
tal.  
 
Punkt 6. Drøftelse af studiemiljøundersøgelse 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt studiemiljøundersøgelse 2017 samt 
kommentarer fra de studerende. 
 
Studiemiljøundersøgelsen har været drøftet indledningsvist på møder i de to uddan-
nelsesnævn, og mødereferaterne var fremsendt til medlemmerne til orientering.  
 
Der er enighed om, at det er vanskeligt at iværksætte konkrete tiltag for bachelorud-
dannelserne på baggrund af studiemiljøundersøgelsen, da resultaterne for alle 12 ud-
dannelser er samlet under ét. 
 
Der er meget fokus på det fysiske studiemiljø i de kvalitative kommentarer som fx, 
mangel på studiepladser og stikkontakter samt dårligt indeklima. De tre punkter går 
igen hvert år til ”Store Klagedag”, og klagerne er blevet videregivet fra både den tidli-
gere institutleder og fra Communication Council. Det fremgår af kommentarerne, at 
det fysiske studiemiljø skal tages alvorligt, da det opleves som vigtigt for læringen og 
det faglige arbejde. Det understøtter fx ensomhed, at de studerende ikke har mulig-
hed for at mødes i studiegrupper på universitetet pga. mangel på studiepladser.  
 
Studienævnet efterspurgte mere bearbejdede data samt konklusioner og anbefalinger 
fra CUL. 
  
Efter en nærmere drøftelse besluttede studienævnet at sætte fokus på følgende tre 
indsatsområder: 
 

• Feedback 
• Mulighed for gruppearbejde 
• Stress 

 
Punkt 7. Høring vedr. ny studienævnsstruktur 
Den nuværende studienævnsstruktur på Aarhus BSS blev etableret i forbindelse med 
sammenlægningen af det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus 
School of Business for ca. 5 år siden. Fakultetsledelsen har besluttet at gennemføre et 
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eftersyn af studienævnsstrukturen og foreslår i forlængelse heraf en række ændringer 
på tværs af fakultetet.  
 
Som bilag til punktet har studienævnet fået tilsendt forslag til ny studienævnsstruk-
tur, som bl.a. indebærer at Cand.IT (IT, Kommunikation og Organisation – ITKO) 
flyttes fra Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi til Interim-fagstudienævnet for Er-
hvervskommunikation. Masterstudienævnet foreslås nedlagt, og det anbefales, at de 
forskellige masteruddannelser i stedet indlejres i de studienævn, hvor de har den 
største faglige tilknytning.  
 
Interim-fagstudienævnet drøftede forslaget, og medlemmerne så positivt på en udvi-
delse af studienævnet til at inkludere Cand.IT-uddannelsen, da der er mulighed for 
faglige synergier i forhold til den eksisterende uddannelsesportefølje. Studienævnet 
anerkender, at det dermed også er meningsfuldt, at de øvrige masteruddannelser in-
den for IT-området lægges ind under samme studienævn. Det er dog vigtigt at sikre, 
at udvidelsen ikke bevirker en for stor faglig spredning. Der vil i en periode være en 
kompleks portefølje af uddannelser, der skal tilgodeses både fagligt men også proces-
suelt. Derfor ønsker studienævnet at fortsætte den nuværende organisering med ud-
dannelsesnævn. 
 
Da det nye studienævn primært vil repræsentere en virksomhedskommunikativ fag-
lighed, foreslås det, at betegnelsen af studienævnet ændres fra ”IT og kommunika-
tion” til ”Virksomhedskommunikation og IT". 
 
Punkt 8. Prioritering af undervisningsflytning fra Fuglesangs Allé til Uni-
versitetsparken 
Studienævnet har forud for mødet fået tilsendt notat vedr. prioritering af undervis-
ningsflytning fra Fuglesangs Allé (FSA) til nordøstre hjørne af Universitetsparken 
(NØ). Notatet vedrører alene de uddannelser, der er hjemmehørende på FSA. 
 
Notatet er udarbejdet af prodekanen i samarbejde med dekanen og repræsentanter 
for studenterorganisationerne og angiver retningslinjer for, hvilke årgange og fag, der 
med mindst gene kan flyttes fra FSA til NØ. Det foreslås, at det primært bør være ba-
chelorstuderende på 3., 4. og 5. semester, der flyttes, og at flytningen skal ”gå på tur” 
mellem uddannelserne. 
 
Studienævnet tiltrådte forslag til kriterier for flytning af undervisningen med den be-
mærkning, at der i den konkrete undervisningsplanlægning skal tages højde for 
transporttiden for både undervisere og studerende mellem FSA og NØ. 
 
Punkt 9. Karaktergivning ved individuel mundtlig prøve på baggrund af 
gruppeopgave (skal karakteren meddeles efter hver eksaminand eller ef-
ter hele gruppen?) 
Punktet var sat på dagsordenen efter henvendelse fra en underviser.   
 



 
 

  
  

Side 8/8 

 

Efter en nærmere drøftelse fandt studienævnet det mest hensigtsmæssigt, at karakte-
ren først meddeles, når hele gruppen er eksamineret. Karakteren gives og noteres na-
turligvis efter den enkeltes eksamination, og inden den næste bedømmelse påbegyn-
des.  
 
Dette forslag til praksis er efterfølgende blevet forelagt Uddannelsesjura, som har op-
lyst, at de mener, at karakterbekendtgørelsen skal forstås sådan, at eksaminanden 
skal have resultatet af voteringen, når det foreligger, altså umiddelbart efter egen ek-
samination. Herved sikres (også de studerende), at princippet om absolut karakter-
givning fastholdes. Denne praksis vil herefter blive fulgt. 
 
Punkt 10. Drøftelse af delegationsskrivelse 
Som bilag til punktet har studienævnet modtaget den seneste udgave af delegations-
skrivelsen af den 19. december 2016 samt forslag til sagstyper, der kan afgøres admi-
nistrativt. Dette vil nedsætte mængden af sager i dispensationsudvalgene samt give 
en hurtigere sagsbehandling for de studerende. Det drejer sig udelukkende om sager, 
hvor studienævnet har en fast praksis. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, eller hvis en 
konkret sag giver anledning til evt. at fravige praksis, vil den blive taget op i det re-
spektive dispensationsudvalg. 
 
Studienævnet havde ingen bemærkninger til den eksisterende delegationsskrivelse.  
Forslaget om administrativ håndtering af sager blev godkendt. Det drejer sig om af-
gørelseskompetencen til følgende sagstyper, som studienævnet har godkendt, kan ud-
delegeres til administrationen i overensstemmelse med allerede fastlagt praksis:  
 

- Sagstype 1: Særlige prøvevilkår for dyslektikere 
- Sagstype 2: Midlertidig indskrivning 
- Sagstype 3: Indskrivning på anden dato 

 
Punkt 11. Status på dispensations-, merit- og klagesager i forårssemeste-
ret 2017 
Som bilag til punktet har studienævnet modtaget en oversigt over antallet af ansøg-
ninger om dispensation og merit samt eksamensklager gældende fra januar 2017 og 
frem til slutningen af maj 2017. Data er hentet fra Workzone. Studienævnet havde in-
gen bemærkninger til oversigten. 
 
Punkt 12. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
Mødet sluttede kl. 10.50. 
 
Indsigelsesfristen er 8 dage fra referatets udsendelse. Herefter vil referatet blive be-
tragtet som godkendt. 
 
 
Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin 
Formand    Referent  Referent 
 


