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Referat af møde nr. 5 i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommuni-

kation 

 
Tid: Tirsdag den 12. september 2017 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 1481, lokale 324 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

3. Meddelelser 

Bilag 3a: Meddelelsesliste 

Bilag 3b: Notat vedr. ny studienævnsstruktur ved Aarhus BSS 

Bilag 3c: Oversigt over nuværende og ny studienævnsstruktur 

4. Godkendelse af indstilling af VIP-observatør og studenterobservatører 

Bilag 4: Indstilling 

5. Valg af stedfortræder for formand for studienævnet 

6. Kursusbeskrivelser foråret 2018 

a. Godkendelse af valgfagsudbud på BA og KA 

Bilag 6a: Valgfagsoversigt 

b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Bilag 6b: Fag- og prøvebeskrivelser (med begrundelser for ændringer) 

7. Drøftelse af mulighed for mundtlig gruppeeksamen ved gruppespecialer på 

kandidatuddannelserne i hhv. Virksomhedskommunikation og Corporate 

Communication 

Bilag 7: Udkast til ændret prøvebeskrivelse 

8. Dispensationspraksis vedr. barsel og amning 

Bilag 8a: Indstilling til fælles praksis for barsel ved Aarhus BSS 

Bilag 8b: Indstilling til fælles praksis for amning ved Aarhus BSS 

9. Drøftelse af principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS 

Bilag 9a: Sagsfremstilling  

Bilag 9b:Udkast til principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS 

10. Drøftelse af fælles årshjul for studienævnene ved Aarhus BSS 

Bilag 10: Indstilling til fælles årshjul 

11. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2017 

Bilag 11: Evalueringsrapport 

12. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand, studieleder) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Carmen Daniela Maier (observatør) 

KA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (næstformand) 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler (observatør) 

BA-studerende Camilla Bolander (observatør), fra kl. 10.05 

BA-studerende Mathias Refsgaard (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 

 

Fraværende: 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Anne Schjoldager 

KA-studerende Malene Bjørn Dahl 

KA-studerende Kasper Ballermann 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Optagelsestal 2017 

Status på antal ja-tak-tal til pladstilbud efter 2. runde: 

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication: 155  

Corporate Communication: 62 (pr. 24.8.17) 

Virksomhedskommunikation: 58 (pr. 24.8.17) 

 

Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation sættes i bero 

Uddannelsen sættes i bero (der lukkes for optaget), og der optages ikke studerende 

fra 2018 og frem. De studerende på kandidatuddannelsen er orienteret, og de stude-

rende på bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i sprog og 

kommunikation orienteres hurtigst muligt. 

 

Aflysning af valgfaget Video-based Research of Workplace Interaction på BA MMC 

Valgfaget blev desværre aflyst i august måned, da underviser ikke blev ansat på insti-

tuttet i efteråret 2017, og der var ikke andre undervisere, der kunne overtage faget. 

Der udbydes kun to valgfag inden for kommunikation, og de studerende blev tilbudt 

fag fra den engelsksprogede HA-uddannelse. 

 

Ny studienævnsstruktur er godkendt 

Forslag til ny studienævnsstruktur ved Aarhus BSS pr. 1. februar 2018 er nu god-

kendt. Dette indebærer, at Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 
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skifter navn til Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT, samt at uddan-

nelserne Cand.IT (IT, Kommunikation og Organisation – ITKO), Masteruddannelsen 

i Digital Innovation og Masteruddannelsen i IT (AU udbyder én fagpakke) flyttes ind 

under det nye studienævn. Executive Master in Corporate Communication flyttes 

også til det nye studienævn, men uddannelsen er p.t. sat i bero. 

 

Principper for eksamensplanlægning 

Fakultetsledelsen vedtog på møde den 6. juni 2017 nye principper for eksamensplan-

lægning ved Aarhus BSS. Principperne gælder for de uddannelser under studienæv-

net, der administreres af Aarhus BSS, dvs. Bacheloruddannelsen i Marketing and Ma-

nagement Communication og kandidatuddannelserne i hhv. virksomhedskommuni-

kation og Corporate Communication. 

Principperne kan ses på studieportalen http://medarbejdere.au.dk/filead-

min/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/ek-

samenplaner/Principper_for_eksamensplanlaegning_paa_Aarhus_BSS_170606.pdf 

 

Institutionsakkreditering 

Som opfølgning på afgørelsen om betinget positiv akkreditering af Aarhus Universitet 

har Rektoratet været i dialog med akkrediteringsinstitutionen om den videre proces. 

På baggrund af denne drøftelse forventes det, at den endelige afgørelse om akkredite-

ring træffes ultimo 2018. Re-akkrediteringsprocessen vil primært fokusere på kritik-

punkterne i relation til forskningsbasering, herunder særligt at AU kan dokumentere 

en gennemprøvet praksis på de justeringer, som blev vedtaget i forbindelse med hø-

ringen, bl.a. ved udarbejdelse af bemandingsplaner, institutlederredegørelser og syn-

liggørelse af dialog om forskningsbasering i uddannelseskvalitetsprocesserne.  

 

Studerendes ret til individuelle prøver ved afsluttende prøver 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har igangsat et arbejde, der skal give 

studerende ret til at udarbejde og forsvare afsluttende prøver individuelt. Hvis den 

studerende udarbejder den afsluttende opgave i en gruppe, skal den studerende, hvor 

der er mundtligt forsvar, kunne vælge individuel udprøvning. 

 

Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten af uddannelserne 

På baggrund af censorudvalgets anbefalinger fra januar 2017 ønsker Uddannelses- og 

forskningsminister Søren Pind at forbedre censorsystemet på de videregående ud-

dannelser. Fremover skal censorerne indgå mere aktivt i institutionernes arbejde 

med uddannelsernes kvalitet, og der skal stilles større krav til censorernes faglige 

kompetencer. Yderligere information kan ses på ministeriets hjemmeside 

http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-

kvaliteten-pa-uddannelserne  

 
Punkt 4. Godkendelse af indstilling af VIP-observatør og studenterobser-

vatører 

Lektor Nikolaj Kure og studenterrepræsentanterne Rasmus Schou Laursen og Louise 

Wangberg er udtrådt af studienævnet. Da der ikke er valgt suppleanter, godkendte 

studienævnet, at lektor Carmen Daniela Maier og BA-studerende Camilla Bolander og 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/eksamenplaner/Principper_for_eksamensplanlaegning_paa_Aarhus_BSS_170606.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/eksamenplaner/Principper_for_eksamensplanlaegning_paa_Aarhus_BSS_170606.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/eksamenplaner/Principper_for_eksamensplanlaegning_paa_Aarhus_BSS_170606.pdf
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-kvaliteten-pa-uddannelserne
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-kvaliteten-pa-uddannelserne
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Mathias Refsgaard deltager som observatører i studienævnsmøderne i den resterende 

del af studienævnets funktionsperiode, dvs. frem til og med 31. januar 2018. 

 

Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand for studienævnet 

Den tidligere stedfortræder, lektor Nikolaj Kure, er udtrådt af studienævnet, og lektor 

Sophie Esmann Andersen blev valgt som ny stedfortræder for formanden. 

 

Punkt 6. Kursusbeskrivelser foråret 2018 
a. Godkendelse af valgfagsudbud på BA og KA 

BA 

Som bilag til punktet var der udsendt en oversigt over, hvilke valgfag der udbydes in-

den for fagområderne engelsk, fransk, spansk og tysk. Det er endnu ikke endeligt be-

sluttet, hvad der skal udbydes inden for fagområdet kommunikation og uden for fag-

områderne. Virksomhedskommunikation har ikke ressourcer til selv at udbyde valg-

fag inden for kommunikation, og der arbejdes på at etablere et valgfagsudbud i sam-

arbejde med andre fagmiljøer. Det endelige valgfagsudbud vil blive sendt til skriftlig 

høring i studienævnet snarest muligt. 

 

KA 

Valgfagsudbuddet på MACC og kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation 

er meget smalt, da der udbydes ét fag på dansk til 5 ECTS samt to på engelsk til hhv. 5 

og 10 ECTS. Årsagen til det snævre udbud er ressourcemæssige udfordringer. Da kan-

didatuddannelsen i virksomhedskommunikation sættes i bero med sidste optag i år, 

og da strukturen på MACC-uddannelsen ændres, så valgfag kun udbydes på ét seme-

ster, er der er tale om en forbigående udfordring. På den baggrund godkendte studie-

nævnet det snævre valgfagsudbud. 

 

b. Godkendelse af nye og ændrede fag- og prøvebeskrivelser 

Som bilag til punktet var der udsendt fag- og prøvebeskrivelser for nedenstående fag: 

 

Corporate Discourse Analysis (BAMMC) 

Lektor Carmen Daniela Maier, som er fagansvarlig, redegjorde for ændringerne i fa-

get. Eksamen opdeles fremover i to dele, da de studerende 1) skal udarbejde et pro-

dukt (fx en video, en blog, en ”om os” webside) og 2) analysere det udarbejdede pro-

dukt. Carmen deltager i et EU-projekt om læring, og 4 internationale lektorer vil del-

tage i undervisningen i foråret.  Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer. 

 

Project Management (BAMMC) 

Den fagansvarlige har oplyst, at hun har udfoldet de elementer, som tidligere kun 

fremgik af lektionsplanerne, da fagbeskrivelsen var for vag. Herudover er der en min-

dre tilføjelse om budgetter og kontrolprocesser, således at der bliver tale om et fag in-

den for klassisk projektledelse. Dette er i tråd med, at faget indgår med 5 ECTS inden 

for driftsøkonomi for de studerende, der søger om optagelse på cand.merc.-studiet. 

Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer. 
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Corporate Communication in Change and Crisis (MACC) 

Den fagansvarlige har skriftligt redegjort for baggrunden for ændringsforslagene. 

Studienævnet godkendte, at der ved det mundtlige forsvar for projektet, kan stilles 

spørgsmål inden for pensum. 

 

Studienævnet kunne ikke godkende reeksamensformen, som foreslås ændret fra sy-

nopsis (5 sider) med mundtligt forsvar til udarbejdelse af to ”mindre” projekter på til-

sammen 15 sider inden for hhv. ”Change” and ”Crisis”. Studienævnet har forståelse 

for argumenterne for ændringen, men det er studienævnets opfattelse, at det bliver 

for omfattende for de studerende, hvis de i løbet af den forholdsvist korte reeksa-

mensperiode skal udarbejde to problemformuleringer med tilhørende projekter. Hvis 

reeksamensformen ønskes ændret, foreslår studienævnet, at de studerende udarbej-

der ét projekt på max. 7 sider inden for det ene område (efter eget valg), og at de be-

svarer en stillet opgave med pensumspørgsmål inden for det andet område.  

Den fagansvarlige har efterfølgende oplyst, at hun ønsker at bibeholde den oprinde-

lige reeksamensform. 

 

Punkt 7. Drøftelse af mulighed for mundtlig gruppeeksamen ved gruppe-

specialer på kandidatuddannelserne i hhv. Virksomhedskommunikation 

og Corporate Communication 

Studienævnet drøftede forslaget, og der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt, at 

de studerende får mulighed for at forsvare gruppespecialer mundtligt i grupper. Der 

vil stadig være mulighed for individuelt forsvar, hvilket er i overensstemmelse med 

uddannelsesministerens ønske om ret til individuel udprøvning ved de afsluttende 

prøver. 

 

I første omgang differentieres varigheden af det mundtlige forsvar ikke, da det vil 

komplicere planlægningen af specialeforsvarene, som allerede sker før afleveringsfri-

sten. Det tilføjes i stedet, at det mundtlige forsvar har en varighed på max. 45 minut-

ter pr. studerende, og at den studerendes oplæg har en varighed på max. (ikke ca.) 15 

minutter pr. studerende. 

 

Ændringen træder i kraft for studerende, der afleverer speciale pr. 1 januar 2018. 

 

Punkt 8. Dispensationspraksis vedr. barsel og amning 

Som bilag til punktet var der udsendt indstilling til fælles praksis for henholdsvis bar-

sel og amning ved Aarhus BSS.  

 

Formanden orienterede om, at der på møde i BSS Uddannelsesforum særligt fra stu-

dentersiden blev udtrykt ønske om større ligestilling mellem mor og far ved barsel. 

Dette ekspliciteres ikke i notatet, da forslaget følger praksis for SU-klip. Der er såle-

des tale om en ”standard-praksis”, og faderen kan ansøge om fuld barsel, hvis det do-

kumenteres, at moderen ikke gør brug af den. Dette vil komme til udtryk i den videre 

formidling til de studerende via studieportalerne.  Studienævnet tiltrådte herefter for-

slaget, som er en stramning af studienævnets tidligere praksis, hvor forældrene blev 

ligestillede. 
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For så vidt angår særlige vilkår til eksamen grundet amning kunne studienævnet til-

slutte sig indstillingen om, at der gives 30 minutter ekstra ved skriftlige stedprøver 

under forudsætning af, at barnet er 6 måneder eller derunder.   

 

Punkt 9. Drøftelse af principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS 

Prodekan for uddannelse, Per Andersen, har på baggrund af erfaringerne fra instituti-

onsakkrediteringen og etableringen af et kvalitetssikringssystem på uddannelsesom-

rådet revideret de tre år gamle principper og formuleret et udkast til nye principper 

for aftagerpaneler ved Aarhus BSS. Udkastet var udsendt som bilag til punktet.  

 

Formanden redegjorde for baggrunden for ændringerne, der bl.a. indeholder en spe-

cifikation af kravene til kvalifikationerne hos medlemmerne af aftagerpanelerne, im-

plementering af en funktionsperiode på 3 år med mulighed for forlængelse og krav 

om valg af formand (aftagerrepræsentant) og næstformand (studieleder). 

 

Studienævnet drøftede udkastet og udtrykte bekymring for, at det kan blive meget 

svært at få aftagerrepræsentanter til at påtage sig opgaven som formand, da de fleste 

er meget travle. Studienævnet foreslår, at der kan byttes om på rollerne, så formands-

posten varetages af studielederen og næstformandsposten af en aftagerrepræsentant. 

Posten som næstformand forventes at kunne skabe øget medansvar for aftagerpane-

let, og da næstformanden skal inddrages ved udarbejdelse af dagsorden, sikres det li-

geledes, at aftagerne får indflydelse på mødets indhold. 

 

Studienævnet foreslår desuden, at formandens og næstformandens opgaver define-

res, så det bliver tydeligt, hvad der ligger i opgaverne, og at arbejdsdelingen mellem 

formand og næstformand konkretiseres (hvem har fx ansvaret for at indkalde til mø-

derne).  

 

Det fremgår af udkastet, at medlemmerne af aftagerpanelerne ikke kan være nyligt 

færdiguddannede dimittender, studerende på den uddannelse man sidder i aftager-

panel for eller sidde i flere af fakultetets aftagerpaneler på samme tid. Det foreslås, at 

aftagerrepræsentanter heller ikke kan være tilknyttet institutionen som censorer, da 

det kan skabe habilitetsproblemer. 

 

Punkt 10. Drøftelse af fælles årshjul for studienævnene ved Aarhus BSS 

Prodekan for Uddannelse, Per Andersen, har bedt BSS Studier, om at udarbejde for-

slag til et fælles årshjul for studienævnene, som var udsendt som bilag til punktet. 

 

Der var enighed om, at årshjulet sikrer et godt overblik over de faste opgaver i studie-

nævnets arbejde. 

 

Studienævnet tilsluttede sig forslaget, men påpegede, at der som hjælp for de stude-

rende med fordel kunne udarbejdes en ordliste, der forklarer ord som datapakker, 

statusmøder, delegationsskrivelse etc. 

 
Punkt 11. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2017 

Som bilag til punktet var der udsendt en aggregeret evalueringsrapport med evalue-

ringsresultater for foråret 2017.  
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Målemetoden for undervisningsevaluering er ændret siden sidste evalueringsrunde, 

og det har betydet, at langt flere kurser end tidligere er kommet i hhv. gul og rød ka-

tegori. Målemetoden er nu en procentandel af studerende, som svarer ”Meget stort 

udbytte” eller ”Stort udbytte” på det fælles AU-spørgsmål: ”Jeg vurderer det samlede 

udbytte af undervisningsforløbet som…”.  

 

De fælles AU-grænseværdier er: 

Rød: 0-60% 

Gul: 61-74% 

Grøn: 75-100% 

 

Studienævnet udtrykte bekymring for, at kvaliteten af undervisningen kun måles på 

ét spørgsmål (vurdering af det samlede udbytte), ligesom det blev påpeget, at pro-

centsatserne er fastsat arbitrært, og at AU har været for ambitiøs på dette punkt. 

 

Studienævnet fremhævede, at svarprocenterne desværre generelt er meget lave, hvil-

ket bevirker, at resultaterne for nogle fag ikke giver et helt retvisende billede.  

 

Opfølgning på evalueringsresultaterne drøftes på det næste møde i uddannelsesnæv-

nene. Formanden oplyste, at studienævnet i overgangsfasen fra tidligere til ny måle-

metode må supplere den nuværende indikator for vurdering af det samlede udbytte 

med kategorien ”Noget udbytte”. Center for Undervisning og Læring vil blive bedt om 

en supplerende evalueringsrapport. 

 

Punkt 12. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 
 

Mødet sluttede kl. 11.10. 

 

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 

 


