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Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Fredag den 27. maj 2016 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste  

4. Implementering af Fremdriftsreform II vedr. førsteårsprøver 

Bilag a: Interne regler for studiefremdrift for BA og KA 

Bilag b: Oversigt over beslutninger på Aarhus BSS ifbm. Fremdriftsreform 

II   

5. Drøftelse af 1-årige uddannelsesevalueringsrapporter  

Bilag: Datarapporter  

6. Orientering om spørgsmål til studiestartsprøver 

Bilag: Studiestartsprøve på BSS 2016 

7. Tildeling af specialevejleder 

Bilag: Oplæg vedr. specialevejledning 

8. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  

Lektor Trine Susanne Johansen  

Lektor Anne Gram Schjoldager  

Lektor Martin Nielsen  

KA-studerende Rasmus Schou Laursen (næstformand) 

KA-studerende Isabella Møller 

KA-studerende Martina Holde Sand 

BA-studerende Louise Wangberg  

BA-studerende Kristine Engberg Holm (suppleant) 
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 Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Sofie Vad Veje, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Thomas Lykke Pedersen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Dennis Haarup Karlsen, Vejledning og studieinformation 

Julie Kornum, Vejledning og studieinformation  

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

KA-studerende Julie Nakskov Rasmussen 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Vejledningsindsats til fastholdelse af studerende 

Notat vedr. vejledningsindsatsen for at fastholde studerende var udsendt til studie-

nævnets medlemmer. Udover den daglige vejledning er der udviklet flere specifikke 

tiltag, der sigter mod fastholdelse af studerende, herunder: 

Mentorprogrammer 

Forsinkelsessamtaler 

Trivselsvejledere 

Forbedret hjemmeside Trivsel.au.dk 

 

Plan for studieåret 

Studieportalen er under opdatering med planer for studieåret 2016, som snarest kan 

ses på 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning/timeplaner/planer

forstudieaaret/ 

Bemærk at det af planen fremgår, at på BA i international virksomhedskommunikati-

on 3. semester er sidste undervisningsuge før juleferien uge 48, så eksamener kan af-

vikles inden udvekslingsophold.  

Bachelor 2016 

Aktivitet Dato 

Semesterstart efter juleferien  Uge 5 

Påskeferie Torsdag i uge 12 – mandag i uge 13 

Sidste mulige eksamensdag Alle eksaminer er afsluttet senest d. 30. juni 

Introduktionsuge Uge 35 

Semesterstart Uge 36 

Sidste undervisningsuge før juleferien Uge 49 (BA i IVK 3. semester uge 48) 

Start på eksamenstermin Uge 50 (3. semester uge 49) 

 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning/timeplaner/planerforstudieaaret/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/undervisning/timeplaner/planerforstudieaaret/
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 Kandidat 2016 

Aktivitet Dato 

Semesterstart efter juleferien  Uge 5 

Påskeferie Torsdag i uge 12 – mandag i uge 13 

Sidste mulige eksamensdag Alle eksaminer er afsluttet senest d. 30. juni 

Introduktionsuge Uge 35 

Semesterstart Uge 36 (valgfag 3. semester (Juridisk oversæt-

telse og Tolkning) – uge 34) 

 

Sidste undervisningsuge før juleferien Uge 49  

Start på eksamenstermin Skriftlige prøver påbegyndes - hvis muligt - i 

uge 50 - ellers den 2. januar (uge 1) 

 

Holdsammenlægninger 

Engelsk 

De 7 hold på BA 2. semester er lagt sammen til 5 hold på 3. semester.  

De 5 hold på BA 3. semester er lagt sammen til 4 hold på 5. semester. 

Spansk 

De 3 hold på BA 2. semester er lagt sammen til 2 hold på 3. semester 

De 3 hold på BA 3. semester er lagt sammen til 2 hold på 5. semester 

Tysk 

De 3 hold på BA 2. semester er lagt sammen til 2 hold på 3. semester. 

Ved sammenlægningerne har uddannelsessekretærerne, Inger Marie Mittag og Kir-

sten Knoth, gjort et stort arbejde for at fastholde de eksisterende studiegrupper. På de 

hold, hvor der var en risiko for, at studiegrupperne kunne blive opsplittet ifm. sam-

menlægningerne, har de studerende fået en frist til at melde dette tilbage til sekreta-

riatet, som derefter har taget højde for det. 

 

Aflevering af BA-projekter 

Fremover afleveres BA-projekterne den 1. maj, og karaktererne offentliggøres den 1. 

juni. Hvis den 1. maj/1. juni falder på en lørdag, søn- eller helligdag, sker afleve-

ring/offentliggørelse den førstkommende hverdag.  

 

Oprettelse af valgfag i efteråret 2016 

BAMMC 

Fag  Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Storytelling 28 29 (+15 exchange) 

Cross Cultural Negotiation 22 31 (+11 exchange) 

Microethnography of 

workplace interaction 

12 VALGFAG IKKE OPRETTET 

Social Media Management 31 31 (+9 exchange) 
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 Virksomhedskommunikation 

Fag Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Projektorienteret forløb 47 47 

Integreret markedskommuni-

kation  

3  VALGFAG IKKE OP-

RETTET 

HR Kommunikation  3  5 

Investor Relations  10  16 

Strategy as Practice 7 virksomhedskommunikation/ 

corporate communication (+ 1 ex-

change) 

VALGFAG IKKE OP-

RETTET 

 

Corporate Communication 

Fag Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Integrated Marketing 

Communication 

5 (+ 2 exchange) VALGFAG IKKE OPRET-

TET 

HR Communication 9  15 

Project-based studies 79  81 

Employer Brand Manage-

ment 

13 corporate communication 

+ 3 CLM engelsk  

+ 9 virksomheds-kommunikation  

30 (+ 3 exchange) 

Public Affairs  4  VALGFAG IKKE OPRET-

TET 

Strategy as Practice 7 virksomhedskommunikation/ 

corporate communication (+ 1 ex-

change) 

VALGFAG IKKE OPRET-

TET 

 

CLM TYSK 

Fag  Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5  

Juridisk oversættelse 3  4 

Tolkning 3  3 

Projektorienteret forløb, 10 

ECTS 

3  3 

Projektorienteret forløb, 20 

ECTS 

3 3 

 

CLM SPANSK 

Fag Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Juridisk oversættelse* 6  6 

Tolkning*  5  5 

Projektorienteret forløb, 10 

ECTS 

4  4 

Projektorienteret forløb, 20 

ECTS 

4  4 
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 CLM FRANSK 

Fag Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Juridisk oversættelse* 1  1 

Tolkning* 0 VALGFAG IKKE OPRETTET 

Projektorienteret forløb, 20 

ECTS 

2  2 

  
CLM ENGELSK 

Fag  Antal tilmeldte pr. 10/5 I alt pr. 25/5 

Juridisk oversættelse* 4  4 

Tolkning* 3  4 

Projektorienteret forløb, 10 ECTS 2  2 

Projektorienteret forløb, 20 

ECTS 

12  16 

Billedmedieoversættelse 5  VALGFAG IKKE OPRETTET 

* Juridisk oversættelse og Tolkning er særlige translatørvalgfag. De studerende på årgang 2015 er 

garanteret oprettelse af disse fag. Undervisningen gennemføres som blended learning i et samar-

bejde mellem de fire sprog. 

 

Opråb til bestyrelsen 

Communication Council har udarbejdet et opråb til bestyrelsen for Aarhus Universi-

tet, hvor de bl.a. gør opmærksom på, at man skal sikre sig, at de nye uddannelser bli-

ver attraktive for de studerende og opfordrer til, at de studerende inddrages i fagud-

viklingen på sproguddannelserne. Opråbet sendes til studienævnets medlemmer til 

orientering. Hvis der på bestyrelsesmødet den 14. juni kommer nyt frem vedr. stu-

dienævnets fremtidige situation, vil der – afhængigt af resultatet - enten blive ind-

kaldt til ekstraordinært møde eller udsendt skriftlig orientering. 

 
Punkt 4. Implementering af Fremdriftsreform II vedr. førsteårsprøver  

Som bilag til punktet var der fremsendt vedtagne interne regler for studiefremdrift 

for BA og KA, der er besluttet på AU, samt oversigt over beslutninger på Aarhus BSS. 

 

Lasse Damgaard fra Aarhus BSS Studier, som deltog under punktet, orienterede ind-

ledningsvist om hovedpunkterne i justeringen af fremdriftsreformen. Den automati-

ske tilmelding til fag og prøver erstattes af studieaktivitetskrav og maksimale studie-

tider. Studieaktivitetskravet indebærer, at de studerende skal bestå mindst 40-45 

ECTS pr. studieår. Bachelorstuderende skal afslutte deres uddannelse inden for nor-

meret tid plus 1 år, mens studerende på kandidatuddannelserne max. må bruge ½ år 

ud over den normerede tid. Kandidatstuderende tilmeldes automatisk specialet på 4. 

semester uden mulighed for afmelding, så de kan nå at afvikle tre prøveforsøg inden 

for den normerede studietid.  

 

Herudover skal førsteårsprøven være bestået inden udgangen af det første studieår, 

og i henhold til de interne regler for studiefremdrift, er det op til fagstudienævnet at 

beslutte omfanget af førsteårsprøven inden for en ramme på 30-60 ECTS. Det skal 

endvidere besluttes, om førsteårsprøven skal udgøres af specifikke eller uspecificere-

de prøver. 
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For så vidt angår BAMMC-uddannelsen, besluttede Fagstudienævnet efter indstilling 

fra studieleder og undervisningskoordinator, at førsteårsprøven skal have et omfang 

på 30 ECTS, som udgøres af prøverne på 1. semester (Communication Theory, 

Research Methodology og Economics). Det blev besluttet, at de studerende får mu-

lighed for 3 eksamensforsøg, og studienævnet anbefaler, at der gives vejledning op til 

det 3. forsøg, som placeres i august måned. 

 

Vedrørende bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation be-

sluttede Fagstudienævnet efter indstilling fra studieleder og undervisningskoordina-

torer, at førsteårsprøven skal bestå af 30 ECTS uspecificerede prøver på 1. år. da fler-

tallet i studienævnet vurderede, at det vil være den mest lempelige model for de stu-

derende. For så vidt angår prøverne på 2. semester vil de studerende kun få mulighed 

for to prøveforsøg inden udgangen af første studieår. For prøverne på 1. semester øn-

skede studienævnet - som på BAMMC-uddannelsen - mulighed for et 3. prøveforsøg i 

august måned. Da førsteårsprøverne vil kunne omfatte i alt 6 prøver på 1. semester 

pga. de mange fagkombinationer, vil Kirsten Wølch på studienævnets vegne bede in-

stitutlederen godkende forslaget, som er lidt mere omkostningstungt end på 

BAMMC-uddannelsen. Institutlederen har efterfølgende godkendt forslaget om et 3. 

prøveforsøg. 

 

Punkt 5. Drøftelse af 1-årige uddannelsesevalueringsrapporter 

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 

indsatsområder 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 

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 
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 For så vidt angår bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikati-

on, blev der omdelt oversigtsskemaer, hvor uddannelserne var samlet i 2 grupper (BA 

i to sprog og BA i sprog og kommunikation). Der var enighed om, at den største ud-

fordring på uddannelserne er førsteårsfrafaldet, som generelt svinger meget fra år til 

år. Det er bekymrende, at frafaldet er steget, men årsagen kan måske tilskrives den 

uro, der har været omkring uddannelsernes og instituttets fremtid. Studienævnet vil 

følge førsteårsfrafaldet tæt. På engelsk optages der rigtig mange studerende (over 

200), og underviserne oplever, at kontakten til den enkelte studerende på 1. semester 

er meget sparsom. Det store frafald finder sted tidligt på studiet, og allerede på 2. se-

mester er der langt bedre kontakt til de studerende, som i øvrigt også oplever, at der 

er stor forskel fra engelsk på gymnasiet til engelsk på universitetet. Det blev desuden 

nævnt, at timeudmeldingsmodellen, som bl.a. indebærer mange forelæsninger og få 

opgaver, ikke er optimal i forhold til fagområderne inden for sprog. 

 

De nye uddannelser med tilvalg, som planlægges fra 2017, styrker kernefagligheden, 

og de studerende forventes at opleve mere sammenhæng i deres uddannelse, hvilket 

forhåbentlig vil lette forventningsafstemningen i forhold til to-fags-uddannelserne. 

 

Hvad angår de gennemsnitligt udbudte timer pr. uge pr. semester vil der ske forbed-

ringer i foråret 2017 (gælder for alle uddannelser), hvor instituttets timeudmel-

dingsmodel ændres med henblik på at imødekomme kravene til flere undervisnings-

timer. Det er dog problematisk i forhold til timetællingen, at kun undervisnings- og 

vejledningstimer tæller med men ikke opgaver og feedback. E-læringstimerne funge-

rer kun i få situationer tilfredsstillende. 

 

For så vidt angår BAMMC-uddannelsen, ser resultaterne meget tilfredsstillende ud. 

Førsteårsfrafaldet er markeret med et grønt flag, men det blev dog bemærket, at fra-

faldet har været let stigende fra 2011-2014. 

 

Der blev omdelt oversigtsskemaer over kandidatuddannelserne i sprog, hvor de 4 ud-

dannelser var samlet. For disse uddannelser vil fokuspunkterne være frafald og ledig-

hed. 

 

Der er sket en kraftig forbedring i antal optjente ECTS for samtlige uddannelser, da 

tallene for 2015 indeholdt flere inaktive studerende, som trak den gennemsnitlige 

ECTS-optjening ned. 

 

På MA in Corporate Communication skal der sættes fokus på ledighed, og på 

cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation skal der ud over ledighed fokuseres på 

forskningsdækning.  

 

Datarapporterne drøftes på et møde med dekananet, hhv. den 23. juni for BAMMC, 

MACC og kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation og den 29. juni for ba-

cheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation og cand.ling.merc. i 

sprog. 
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 Punkt 6. Orientering om spørgsmål til studiestartsprøver 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 7. Tildeling af specialevejleder 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
 

Mødet sluttede kl. 11.20. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

 

Helle Kryger Aggerholm   Hanne Falsig   Sofie Veje 

Formand     Referent   Referent 

 


