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Referat af møde nr. 6 i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommuni-

kation 

 
Tid: Torsdag den 9. november 2017 kl. 9.00 

Sted: Bygn. 2631, lokale K104 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

3. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

4. Godkendelse af foreløbig kompetenceprofil og struktur for MA in Corporate 

Communication 

Bilag: Udkast til kompetenceprofil og kassogram for uddannelsen 

5. Drøftelse af handleplaner fra de årlige statusmøder 

Bilag a: Referat af statusmøde for BAMMC, MACC og CLM i virksomheds-

kommunikation 

Bilag b: Handleplan for BAMMC, MACC og CLM i virksomhedskommuni-

kation 

Bilag c: Referat af statusmøde for BA IVK og CLM i sprog 

Bilag d: Handleplan for BA IVK og CLM i sprog 

6. Opfølgning på undervisningsevaluering i foråret 2017 

Bilag: Evalueringsrapport 

7. Drøftelse af praksis ved eksamenssnyd (særligt for så vidt angår plagiering) 

8. Mundtlige eksamener og skriftlige stedprøver 

Bilag a: Sagsfremstilling med bilag 

Bilag b: Oversigt over eksamensformer på BAMMC, MACC og CLM i Virk-

somhedskommunikation 

9. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand, studieleder) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

Lektor Anne Schjoldager 

Lektor Carmen Daniela Maier (observatør) 

KA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen (næstformand) 

KA-studerende Malene Bjørn Dahl 
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BA-studerende Camilla Bolander (observatør) 

BA-studerende Mathias Refsgaard (observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Arts 

 

Fraværende: 

Lektor Martin Nielsen 

KA-studerende Kasper Ballermann 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler (observatør) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

EQUIS (European Quality Improvement System) 

EQUIS Peer Review Team besøgte Aarhus BSS fra den 19. til den 21. september 2017. 

I 2014 opnåede Aarhus BSS en 3-årig EQUIS-akkreditering for fakultetets business-

aktiviteter, dvs. Institut for Virksomhedsledelse, Institut for Økonomi og det tidligere 

Institut for Erhvervskommunikation. I år har Aarhus BSS søgt om en fuld EQUIS-ak-

kreditering, som dækker hele fakultetet. Det forventes, at EQUIS Accreditation Board 

ved udgangen af året træffer beslutning om akkrediteringen. 

 

Plan for institutionsakkreditering 

AU har modtaget den foreløbige plan for opfølgningen på den betingede positive ak-

kreditering, som universitetet blev tildelt i juni 2017. 

Planen inkluderer et forventet akkrediteringsbesøg næste år i uge 22 med fremsen-

delse af dokumentation 1. marts 2018. Derudover forventes udvælgelse af samt frem-

sendelse af dokumentation for ’audit trails’ i løbet af april 2018. 

Den endelige afgørelse forventes at blive truffet på akkrediteringsrådsmødet ultimo 

november 2018. 

 

Valg til studienævnet 

Der var fredsvalg til Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT, som fra 1. 

februar 2018 er sammensat således: 

Lektor Trine Johansen 

Professor Christa Thomsen 

Lektor Mona Agerholm Andersen 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen 

Lektor Martin Nielsen 

Lektor Bjarne Rerup Schlichter 

Lektor Søren Erik Nielsen 

BA-studerende Mathias Thambo Refsgaard 
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BA-studerende Camilla Bolander 

KA-studerende Malene Bjørn Dahl 

KA-studerende Helene Vibe Munk-Hansen 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler 

  

Der mangler to studerende som repræsentanter for IT-uddannelserne, og formanden 

vil forsøge at finde to observatører. 

 

Godkendelse af valgfagsudbud på BA  

Valgfagsudbuddet for foråret 2018 på bacheloruddannelserne i International virk-

somhedskommunikation i to sprog og sprog og kommunikation har været sendt til 

skriftlig høring i interim-fagstudienævnet. Valgfagsudbuddet blev godkendt, og det 

ser således ud: 

Fagområde 4. og 6. semester ECTS 

Engelsk 

Introduction to Legal English in the Marketplace 10 

Persuasion 10 

Researching Aspects of Business 10 

Web-based Communication for the Marketplace 10 

Fransk 
Business-to-business markedskommunikation 10 

Turismekommunikation mellem Danmark og Frankrig - fr  10 

Spansk 

Forhandling og præsentation 10 

Juridisk sprog, spansk 10 

CSR og CSR-kommunikation i Latinamerika 10 

Tysk 

Kommunikation, Kultur und Verhalten in Deutschland 

und anderen deutschsprachigen Gebieten 
10 

Sprachliche Textlektüre 10 

Kommunikation 

Communication in a Global Perspective  10 

Marketing Management  10 

Political Communication and Mass Media 10 

Cross Cultural Negotiation Techniques – How to negoti-

ate effectively in a cross-cultural context 
10 

Journalistisk metode 10 

Valgfag uden for 

fagområderne 

Political Communication and Mass Media 10 

Cross Cultural Negotiation Techniques – How to negoti-

ate effectively in a cross-cultural context 
10 

Journalistisk metode 10 

Overførsel af retskrav fra kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation til 

MACC 

BA-studerende i international virksomhedskommunikation i sprog og kommunika-

tion optaget i 2016 og tidligere har fået meddelelse om, at kandidatuddannelsen i 

Virksomhedskommunikation, som de har retskrav på iflg. deres studieordninger, har 

haft sidste optag i 2017. I stedet vil de have krav på at blive optaget på den engelsk-

sprogede kandidatuddannelse i Corporate Communication. 
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Implementering af mitstudie.au.dk 

Aarhus Universitet har i foråret 2017 og i forbindelse med studiestart indført en per-

sonaliseret portal for de studerende på Arts (mitstudie.au.dk). De studerende har ta-

get positivt imod portalen, som nu skal implementeres på de øvrige fakulteter. Porta-

len samler al studierelevant information fra de eksisterende systemer, og de stude-

rende logger på med deres WAYF-login. Dermed får de studerende én samlet indgang 

til undervisning, studieinformation og selvbetjening. Portalen implementeres på Aar-

hus BSS i løbet af uge 44, og institutsekretariatsledere og studieledere orienteres om 

projektet på møder forud for implementeringen. Desuden sendes der information til 

videreformidling til medarbejdere på de enkelte institutter medio oktober. 

 

CLM i sprog godkendt for hele EMT-akkrediteringsperioden 

I forbindelse med den 5-årige EMT-akkrediteringsperiode er der gennemført en 

midtvejsevaluering. Den 13. oktober meddelte generaldirektoratet for oversættelse 

ved EU-kommissionen, at CLM i sprog er godkendt for resten af den 5-årige periode. 

 

Principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS 

Fakultetsledelsen har med enkelte justeringer vedr. formandens rolle godkendt de fo-

reslåede principper for aftagerpaneler ved Aarhus BSS på et møde den 10. oktober. 

Principperne kan ses på Aarhus BSS Kvalitetsportal.  

 

Valgfagspakke 

Valgfagspakken på 30 ECTS, der giver dimittender fra BAMMC-uddannelsen adgang 

til cand.merc.-linjerne er ved at blive revideret. Fra 2018 vil der ikke være mulighed 

for at få forhåndsgodkendt fag (udover fagpakken) hverken fra AU eller udlandet, da 

det er svært at sikre den nødvendige sammensætning af fagområder. Hvis studerende 

vælger andre fag end fagpakken, er det deres eget ansvar at sikre, at de almindelige 

optagelseskrav til cand.merc.-uddannelsen er opfyldt. 
 

Punkt 4. Godkendelse af foreløbig kompetenceprofil og struktur for MA 

in Corporate Communication 

Som bilag til punktet var der fremsendt udkast til kompetenceprofil og kassogram for 

uddannelsen. Trine Susanne Johansen fremhævede, at der er tale om et foreløbigt 

udkast, da udviklingsgrupperne, der arbejder med forslag til ny studieordning og kur-

susbeskrivelser, ønsker input til arbejdet i løbet af udviklingsfasen. 

 

Uddannelsens kernefaglighed er uændret, der er tale om en omstrukturering og styr-

kelse af nogle fagligheder. I henhold til den nye struktur er de obligatoriske fag place-

ret på uddannelsens to første semestre. 3. semester er meget fleksibelt, idet der er 

mulighed for specialisering i form af både valgfag og/eller projektorienterede forløb. 

Som noget nyt bliver der mulighed for projektorienterede forløb på både 10 og 20 

ECTS. Da de studerende kan vælge valgfag svarende til 30 ECTS, giver det gode mu-

ligheder for udvekslingsophold. 

 

Kompetenceprofil og kassogram har været drøftet i Uddannelsesnævnet for BAMMC, 

MACC og CLM i Virksomhedskommunikation forud for studienævnsmødet.  

 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-aarhus-bss/5-uddannelsernes-relation-til-arbejdsmarkedet/aftagerpaneler/
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I Uddannelsesnævnet var der enighed om, at forslaget ser spændende ud, og at 

grundstrukturen er meget hensigtsmæssig. De studerende så progressionen i uddan-

nelsen mellem 1. og 2. semester, og de vurderede, at der er en god balance mellem in-

tern og ekstern kommunikation. 

 

Uddannelsesnævnet drøftede, om der mangler mere markedskommunikation i ud-

dannelsen.  Hvis der udbydes valgfag inden for dette fagområde, var det opfattelsen, 

at det vil være tilstrækkeligt. Det forventes, at der kan udbydes valgfag inden for HR 

og markedskommunikation, samt at de eksisterende valgfag Employer Brand Mana-

gement og Investor Relations også vil blive udbudt fremover. De studerende vil desu-

den få mulighed for at vælge fag fra cand.merc.-uddannelsen. 

 

Uddannelsesnævnet opfordrede til, at udviklingsgruppen for HR and Change Com-

munication drøfter, om HR skal frame forandringskommunikation, som det er tilfæl-

det i udkastet med faget HR and Change Communication på 2. semester. 

 

Faget Communication Research (det nye metodefag) har til formål at opkvalificere de 

studerendes metodekompetencer inden for videnskabelig metode såvel som måling af 

strategisk kommunikation.  Måling er aldrig uafhængig af en faglighed, og det bør 

diskuteres, hvor målemetoder skal placeres og tænkes ind i uddannelsen. Uddannel-

sesnævnet foreslog, at metodefaget udprøves ved en projektrapport, som kan lede 

frem til specialet. Det nuværende metodefag udprøves ved en mundtlig prøve, men en 

projektrapport vil være mere hensigtsmæssig, da den giver mulighed for større reflek-

sion, og metoderne kan prøves af i praksis. De studerende udtrykte bekymring for, at 

de ellers ikke vil være klædt godt nok på til specialet.  

 

Studienævnet tilsluttede sig uddannelsesnævnets kommentarer og godkendte den fo-

reløbige kompetenceprofil og struktur. 

 

Punkt 5. Drøftelse af handleplaner fra de årlige statusmøder 

Som bilag til punktet var der udsendt referater af de årlige statusmøder samt handle-

planer. De årlige statusmøder er et led i arbejdet med kvalitetssikring og –udvikling 

af uddannelserne, og handleplanerne er udarbejdet på baggrund af møderne.  

 

a. BAMMC, MACC og CLM i Virksomhedskommunikation 

Handleplanen har været drøftet på møde i Uddannelsesnævnet for BAMMC, MACC 

og CLM i Virksomhedskommunikation forud for mødet i studienævnet. 

 

På mødet i Uddannelsesnævnet gennemgik Trine Susanne Johansen handleplanen, 

og det var især handling nr. 7 om erhvervsspeciale og nr. 8 om internationale stude-

rende, der havde uddannelsesnævnets interesse.  

 

Rektoratet har igangsat et AU-projekt om erhvervsspecialer med henblik på at øge 

antallet af specialer, der er udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller en orga-

nisation. Da der er behov for erfaringer med erhvervsspecialer, er det besluttet, at 

Virksomhedskommunikation skal indgå i et pilotprojekt. Trine deltager i et møde 

med prodekanen for uddannelse i begyndelsen af november. 
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På baggrund af oplysninger fra undervisere og studerende har studielederen valgt at 

afdække behovet for, at udenlandske studerende introduceres til de akademiske for-

ventninger på især kandidatuddannelserne (hvad forstås ved en projektopgave, en 

problemformulering etc.). Formålet er at støtte de studerende i processen omkring 

udarbejdelse af projekter, herunder at sikre, at de kan indgå i en projektgruppe. 

 

Studienævnet tilsluttede sig Uddannelsesnævnets betragtninger. 

 

b. BA IVK og CLM i sprog 

Studielederen præsenterede kort handleplanen for BA IVK og CLM i sprog og gjorde 

opmærksom på, at der allerede er blevet fulgt op på flere af punkterne.  

 

Særligt blev det fremhævet, at der er lavet beregninger for VIP-dækningsgrad af mini-

mumstimer samt for planlagte timer pr. semester for både FS og ES 2017. Beregnin-

gerne er foretaget som en fremadrettet kvalitetssikring af lærerdækningsskemaerne. 

Planlagte timer pr. semester er i grøn på alle uddannelserne i 2017. VIP-dæknings-

graden af minimumstimer er forbedret, men BA i IVK ville ud fra lærerdækningsske-

maerne komme i rød kategori. Som opfølgning på opgørelsen er der på fransk blevet 

ansat en videnskabelig assistent. 

 

Studielederen bad om en generel diskussion i studienævnet af, hvordan det bedst mu-

ligt sikrer, at flere studerende deltager i undervisningsevalueringerne, og hvordan op-

følgningen bedst synliggøres for de studerende. 

 

De studerende i studienævnet gjorde opmærksom på, at der ikke i alle fag bliver afsat 

tid i undervisningen til at evaluere, og at det ikke altid er klart for de studerende, 

hvad deres svar betyder i evalueringen, og om evalueringerne fører til konkrete hand-

linger i et fag.  

 

Der blev derfor drøftet forslag til, hvordan det kan sikres, at flere studerende deltager 

i evalueringerne, herunder:  

- Der skal afsættes tid til evaluering i undervisningen, og underviseren bør positivt 

italesætte evalueringen og betydningen af evalueringen 

- Underviseren kan evt. fortælle de studerende, hvordan sidste evaluering var, og 

hvad der blev gjort for at følge op på den 

- Evalueringen bør foregå i begyndelsen af anden sidste undervisningsgang eller lige 

efter en pause  

- Det er vigtigt, at underviserne drøfter evalueringerne med de studerende sidste 

undervisningsgang, så de studerende kan se, hvordan evalueringerne anvendes 

- Hvis evalueringsrapporten ikke er klar til sidste undervisningsgang, bør undervi-

seren i stedet kommunikere opfølgningen ud på Blackboard 

- Det er bedre, at evalueringen foregår på holdtimer end i forelæsninger. De stude-

rende mente, at evaluering på holdtimer føles mere vigtig, og at flere ville evaluere 

på holdtimer, fordi de der ”føler sig mere overvåget” 

- Der kan evt. udloddes en præmie til holdet med den højeste svarprocent (der var 

dog ikke generel opbakning om dette forslag i studienævnet) 
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Flere af medlemmerne i studienævnet har undervisning i både Arts og BSS’ regi, og 

derfor får de også evalueret undervisning i to forskellige systemer, da de to fakulteter 

ikke benytter det samme system til evaluering. Forskellene i systemerne og i proces-

sen omkring evalueringerne blev derfor også drøftet. Blandt andet foregår evaluerin-

gen på Arts i BlackBoard, og underviseren kan tilgå en rapport i systemet, så snart de 

studerende har evalueret et fag. Derfor kan man også sikre, at den sidste undervis-

ningsgang kan bruges til at drøfte resultaterne med de studerende, hvilket ikke altid 

er tilfældet med fag, der evalueres på BSS, fordi behandlingen af data ikke altid er 

klar på det tidspunkt.  

 

I denne diskussion blev der slutteligt gjort opmærksom på, at der allerede er fokus på 

udfordringerne omkring undervisningsevaluering i Aarhus BSS Uddannelsesforum. 

 

Punkt 6. Opfølgning på undervisningsevaluering i foråret 2017 
Undervisningsevalueringen hænger tæt sammen med kvalitetssikringen af uddannel-

serne. Målemetoden for undervisningsevaluering er ændret siden sidste evaluerings-

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

rød kategori. 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 defineret således: 

 
 
I overgangsfasen fra tidligere til ny målemetode er det besluttet, at studienævnet må 

supplere den nuværende indikator for vurdering af det samlede udbytte med katego-

rien ”Noget udbytte”.  

 

Som bilag til punktet var der udsendt supplerende evalueringsrapport fra Center for 

Undervisning og Læring, der medtager kategorien ”Noget udbytte”. 

 

Det fremgår af evalueringsrapporten, at ét fag (Persuasion) er i rød kategori og ét fag 

(Organisational Behaviour) er i gul kategori, de øvrige fag er i grøn kategori.  

 

For så vidt angår faget i rød kategori vil underviser i henhold til proceduren for op-

følgning på undervisningsevalueringer blive bedt om at fremsende en redegørelse. 

 

Vedrørende faget i gul kategori oplyste formanden, at faget har skiftet fagansvarlig, 

og at der er udarbejdet en revideret fagbeskrivelse for foråret 2018. Der vil derfor ikke 

ske yderligere opfølgning på nuværende tidspunkt, men faget vil blive fulgt nøje. 

 

Punkt 7. Drøftelse af praksis ved eksamenssnyd (særligt for så vidt angår 

plagiering) 

Dekanen har besluttet, at studielederen altid skal konsulteres, før en eksaminator 

og/eller censor indbringer en sag om eksamenssnyd (herunder plagiering) til afdeling 

for Uddannelsesjura i Uddannelsesstrategisk Sekretariat på AU. 

Rød Gul Grøn

60 pct. eller derunder Mellem 60 og 75 pct. 75 pct. eller derover
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Det er studienævnets opfattelse, at denne praksis fungerer fint, da det hermed sikres, 

at studielederen ser alle sager om eksamenssnyd og dermed får overblik over disse 

sager. Dette ses som en ekstra kvalitetssikring af proceduren om indberetning af ek-

samenssnyd. Studienævnet fandt det ikke hensigtsmæssigt at udarbejde minimums-

grænser for fx plagiering, da vurderingen vil afhænge af den konkrete kontekst. 

 

Punkt 8. Mundtlige eksamener og skriftlige stedprøver 

Som bilag til punktet var der udsendt sagsfremstilling med bilag. Prodekanen for ud-

dannelse har i foråret 2017 initieret et projekt om kvalitetssikring af eksamen på fa-

kultetets uddannelser. I forbindelse med dette projekt drøftede man i BSS Uddannel-

sesforum de to mest benyttede eksamensformer på Aarhus BSS, nemlig mundtlige 

eksamener og skriftlige stedprøver, som findes i en lang række forskellige varianter 

på tværs af fakultetet. 

 

Studienævnet drøftede på baggrund af sagsfremstillingen, om de gældende definitio-

ner af alle/anviste/ingen hjælpemidler i kursusbeskrivelserne giver anledning til ud-

fordringer. Der var enighed om, at definitionerne er dækkende.  

 

Hvad angår mundtlige prøver blev det drøftet, hvor meget mere værdi der ligger i en 

varighed på 30 minutter i forhold til 20 minutter.   

 

Både ud fra faglige og pædagogiske betragtninger fandt studienævnet det mest hen-

sigtsmæssigt, at varigheden af de mundtlige prøver fastholdes på 30 minutter, som 

også inkluderer votering og feedback. Studienævnet er fuldt ud klar over, at der er 

pres på lokalemassen, men det må ikke påvirke kvaliteten af eksamen.  

 

Punkt 9. 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 

 


