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Medlemmerne af Fagstudienævnet 

ved Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation 

Tid: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

3. Godkendelse af 4+4-PhD-ordning 

Bilag: Følgemail og bilag A-D fra Peter Kastberg, formand for ph.d.-

programudvalget 

4. Meddelelser 

Bilag: Meddelelsesliste 

5. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2015 (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Evalueringsoversigt (kun til studienævnets medlemmer) 

6. Drøftelse af retningslinjer for gruppeeksaminer (udsat fra sidste møde) 

Bilag: Udkast til retningslinjer 

7. Fastsættelse af grænseværdi (gul kategori) for undervisningsevaluering (ud-

sat fra sidste møde) 

Bilag: Sagsfremstilling 

8. Opfølgning på 1-årige uddannelsesevalueringer – BA i international virk-

somhedskommunikation og CLM i sprog 

Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. BA i international virksomheds-

kommunikation og CLM i sprog 

Datarapporter 

9. Drøftelse af input til kvalitetssystemet ifbm. uddannelsesevaluering 

Bilag: Arbejdsspørgsmål fra prodekanen for uddannelse  

10. Studiegrupper på BA i international virksomhedskommunikation 

Bilag: Redegørelse fra institutsekretærerne samt sagsfremstilling 

11. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Helle Kryger Aggerholm (formand) 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen  
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Lektor Trine Susanne Johansen 

Lektor Anne Gram Schjoldager 

Studerende Rasmus Schou Laursen 

Studerende Julie Nakskov Rasmussen 

Studerende Martina Holde Sand 

 

Desuden deltog: 

Lektor Peter Kastberg (under pkt. 3) 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Maria Louise Hye Kaurin, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation 

Sofie Vad Veje, Vejledning og studieinformation 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Lektor Martin Nielsen 

Studerende Isabella Møller 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 5 

Referatet blev godkendt. 

 
Punkt 3. Godkendelse af 4+4-PhD-ordning 

Lektor Peter Kastberg, formand for PhD-programudvalget, deltog under punktet og 

gennemgik det fremsendte udkast til en 4+4 ordning for PhD-studiet. Under 4+4 

ordningen har PhD-uddannelsen en varighed på 4 år og består af to dele (del A og del 

B), som hver især varer 2 år. Del A består af aktiviteter svarende til i alt 120 ECTS 

fordelt på almindelige kandidatkurser, PhD-kurser, et præ-PhD-speciale og specielt 

tilrettelagte forløb. Studienævnet godkendte de fremsendte fag- og prøvebeskrivelser, 

der er en del af A-delen: Litteraturoversigt (10 ECTS) og præ-PhD-speciale (30 

ECTS). Det blev besluttet, at præ-PhD-specialet skal have samme omfang som øvrige 

specialer, dvs. 50-80 sider. 

 

Punkt 4. Meddelelser 

Studienævnets formand havde følgende meddelelser: 

 

Guide for studerende om eksamenssnyd 

Aarhus Universitet har udarbejdet en pjece til studerende om, hvad der af universite-

tet betragtes som eksamenssnyd. Pjecen hedder Kom sikkert gennem eksamen og 

kan findes på studieportalen her: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/eksamen/eksamenssnyd/  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/eksamen/eksamenssnyd/
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Valg til studienævnet 2015 

Der afholdes valg til studenterpladserne i studienævnet fra den 23.-26. november. 

Sidste frist for aflevering af opstillingslister er den 6. november kl. 12.00. Yderligere 

oplysninger kan ses på www.au.dk/valg. De studerende er bl.a. informeret via medde-

lelse fra studienævnet på BlackBoard samt på de studerendes side på Facebook og på 

infoskærmen i Nobelparken. 
 

Vejledning til proces for specialer 

De nye regler for processen vedrørende specialer kan findes på studieportalen her: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/bachelorprojekt-og-

speciale/kandidatafhandling/ 

 

Formuleringen ” modified problem statement” skal forstås som en revideret problem-

formulering – altså ikke en ny problemformulering, men en problemformulering, der 

er justeret og opdateret. 

 

De studerende havde følgende meddelelser: 

 

Valg til studienævnet 2015 

Der har været stor opbakning til valget til studenterpladserne i studienævnet i denne 

omgang, og mange studerende har udvist interesse for pladserne. Således er der en 

forventning om, at der kan tilføjes to suppleanter til de studerende i studienævnet, så 

der fremover kan deltage fem studerende på møderne hver gang. Ydermere ser det ud 

til, at der vil være en god fordeling mellem nye og erfarne studerende i studienævnet 

fremover, og de studerende er også godt spredt ud på tværs af instituttets uddannel-

ser og årgange. 

  

Store K(l)agedag 2015 

Sidste års succes, Store K(l)agedag, blev afholdt igen i år, onsdag den 28. oktober 

2015. Her kvitterer medlemmerne af Communication Council med et stykke kage for 

en ”klage” på en post-it fra de studerende. På den måde får de studerende mulighed 

for at blive hørt, men helt anonymt. De indgivne klager er under bearbejdelse og skal 

videreformidles til studienævnet, institutlederen samt undervisningskoordinatorerne, 

der også skal sørge for, at VIP’erne modtager data. Det efterspørges, at klagerne kate-

goriseres og optælles inden for hver af de givne kategorier, så det er lettere at tage 

stilling til, for hvem klagerne har relevans. 

 

Der afholdes ”Store Rosedag” i løbet af foråret. 

 
Punkt 5. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2015 (udsat fra 

sidste møde) 

Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over evalueringsresultaterne for foråret 

2015.  

 

http://www.au.dk/valg
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/bachelorprojekt-og-speciale/kandidatafhandling/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/bachelorprojekt-og-speciale/kandidatafhandling/
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Det er studienævnets mål, at det samlede læringsudbytte for alle fag skal ligge på 

mindst 3,0. I de tilfælde, hvor udbyttet er under 3,0, rettes der henvendelse til den  

respektive undervisningskoordinator, som bliver bedt om en tilbagemelding på,  

hvad man har aftalt at gøre for at rette op på eventuelle problemer. Studienævnet 

bemærkede, at der desværre fortsat er meget lave besvarelsesprocenter ved nogle af 

fagene. Hvis der er meget få respondenter ved et fag med et samlet udbytte under 3,0, 

vil der ikke blive fulgt op på resultatet. 

  

Det nye evalueringsskema og den nye evalueringsprocedure, hvor alle fag evalueres 

hvert semester og med ét spørgeskema pr. fag, implementeres fra efteråret 2015, hvor 

den administrative behandling af undervisningsevalueringen overgår til Center for 

Undervisning og Læring. 

 

De valgfrie spørgsmål fra spørgsmålsbanken kunne især være relevante, hvis studie-

nævnet i et eller flere semestre ønsker at sætte fokus på bestemte områder og belyse 

dem mere indgående fx spørgsmål om studiemiljø. 

 

Punkt 6. Drøftelse af retningslinjer for gruppeeksaminer (udsat fra sidste 

møde) 

Fagstudienævnet modtager mange dispensationsansøgninger om, hvorvidt grupper 

må afvige fra de foruddefinerede gruppestørrelser ved gruppeeksaminer, om stude-

rende må skrive alene samt problemstillinger omkring gruppeadfærd. Det anses der-

for som nødvendigt med nogle særlige retningslinjer herfor, som kan anvendes i for-

bindelse med sagsbehandlingen i disse sager.  

 

Dette er der enighed om i studienævnet, og det fremsendte udkast til interne ret-

ningslinjer herfor blev godkendt. 

 

Der var ydermere enighed om, at de studerende generelt selv skal løse de konflikter, 

der kan opstå i forbindelse med gruppearbejdet. I særligt grelle tilfælde kan det dog 

blive nødvendigt, at VIP’erne inddrages i forbindelse med konfliktløsning i en etable-

ret gruppe. I de tilfælde, hvor enkelte studerende har problemer med at finde en 

gruppe at blive en del af, på trods af egne initiativer, eksempelvis ved at spørge åbent 

ud på holdet, om en gruppe har plads til et medlem mere, bør underviser også så vidt 

muligt hjælpe den studerende med at blive placeret i en gruppe. 

 

Herudover blev det også foreslået, at der lægges nogle retningslinjer for god gruppe-

adfærd ud til de studerende på eksempelvis studieportalen. 

 

Punkt 7. Fastsættelse af grænseværdi (gul kategori) for undervisnings-

evaluering (udsat fra sidste møde) 

Ved det årlige statusmøde om bacheloruddannelserne i international virksomheds-

kommunikation og kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international er-

hvervskommunikation påpegede prodekanen for uddannelse, at institut/studienævn 

med fordel kunne overveje at indføje en ”gul” kategori for uddannelsesevaluering. 
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Hvis det samlede udbytte af en evaluering er 3,0 eller derover, svarer det til en grøn 

kategori, hvis evalueringen er under 3,0, svarer det til en rød kategori.  

Indikatoren ”undervisningsevaluering” er det eneste område, hvor der ikke anvendes 

3 kategorier, og studienævnet besluttede derfor, at undervisningsevaluering fremover 

opdeles i nedenstående tre kategorier: 

 

Grøn kategori; 3,0-5,0 

Gul kategori: 2,5-2,9 

Rød kategori: 1,0-2,4 

 
Punkt 8. Opfølgning på 1-årige uddannelsesevalueringer – BA i internati-

onal virksomhedskommunikation og CLM i sprog 

De 1-årige uddannelsesevalueringer på BA i international virksomhedskommunikati-

on og CLM i sprog, der blev gennemført tilbage i foråret/sommeren 2015, viser alle, 

at der er nogle forskellige opmærksomhedspunkter, der bør fokuseres særligt på at 

forbedre. I forbindelse med dette er der allerede igangsat og gennemført forskellige 

initiativer, blandt andet nye studieordninger på både bachelor- og kandidatuddannel-

serne og flere faglige arrangementer med fokus på eksempelvis studieteknik, gruppe-

arbejde og karriere efter endt studie. 

 

Studieleder Kirsten Wølch Rasmussen har på et møde i Områdestudienævnet gjort 

rede for problemstillingen med inaktive studerende på især CLM i sprog (men tildels 

også på BA i international virksomhedskommunikation), som betyder, at tal for 

ståoptjeningen ikke er retvisende. Områdestudienævnet besluttede på den baggrund 

at indsætte en note om dette forhold i datarapporterne for CLM.  

 

Medlemmerne af studienævnet var enige om, at de kvantitative data i evalueringerne 

kan være vanskelige at tolke og konkludere ud fra, og at der med fordel fremover kan 

inddrages kvalitative data. De kvalitative og mere dybdegående data vil med stor 

sandsynlighed give et mere klart billede af, hvilke problemstillinger vi egentligt står 

overfor. 

 

Punkt 9. Drøftelse af input til kvalitetssystemet ifbm. uddannelsesevalue-

ring 

På et møde i Områdestudienævnet blev der rejst kritik af indikatormodellen, og pro-

dekanen for uddannelse har derfor besluttet at undersøge, om der er behov for at 

supplere det nuværende arbejde med indikatormodellen og kvalitetspraksis. De en-

kelte fagstudienævn er bedt om input inden udgangen af december, og da studienæv-

nets medlemmer ønskede længere tid til overvejelser herom, blev punktet udskudt til 

næste studienævnsmøde. 

 

Punkt 10. Studiegrupper på BA i international virksomhedskommunika-

tion 

Etableringen af studiegrupper på 1. semester på BA i international virksomheds-

kommunikation i forbindelse med studiestarten 2015 har været meget tidskrævende 
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og utilfredsstillende for både institutsekretærer, studerende og VIP’ere. Derfor har 

undervisningskoordinatorerne, institutsekretærerne og studielederen udarbejdet et 

forslag til en ny fremgangsmåde i forbindelse med gruppedannelse.  

 

Det foreslås, at gruppedannelsen først skal finde sted tre uger inde i 1. semester, og at 

de studerende selv skal danne deres studiegrupper på en særlig læsegruppedag, som 

vil blive afholdt for alle studerende på 1. semester. De studerende må kun danne 

gruppe med medstuderende på samme hold og med samme studieretning, idet de 

dermed vil kunne arbejde i samme læsegruppe i alle fag. Hvis der er studerende, som 

ikke selv har dannet gruppe, sætter koordinatorerne dem i grupper. 

 

Når grupperne først dannes tre uger inde i semestret, kan det formentlig undgås, at 

flere af grupperne bliver for små eller bliver opløst pga. studerende, der er udeblevet. 

 

Derudover kan de studerende bruge de første tre uger af semestret på at prøve sig lidt 

frem i forskellige gruppekonstellationer med deres medstuderende. Det skal blot sik-

res, at de studerende helt fra studiestart orienteres om, at de læsegrupper, de indgår i 

starten, ikke nødvendigvis vil være de endelige grupper/eksamensgrupper.  

 

Den foreslåede løsning blev anset som god og brugbar, og denne proces blev vedtaget 

for dannelsen af læsegrupper fremover. 

 

Der var desuden enighed om, at det ville være godt, hvis studentermedlemmerne i 

studienævnet vil deltage i den foreslåede læsegruppedag, så de kan bidrage med egne 

erfaringer omkring gruppearbejde på studiet. 

 

Punkt 11. Evt. 

Skriftlige høringer 

Skriftlige høringer vil fremover blive afrundet med en sammenfatning enten skriftligt 

efter høringsfristens udløb eller som meddelelse på det næste studienævnsmøde. 

 

Midtvejsevalueringer 

På sidste møde blev det besluttet, at den systematiske midtvejsevaluering for indevæ-

rende semester udskydes til foråret 2016, således at instituttet følger CUL’s proces 

og afventer CUL’s oprettelse af en idébank. 

 

 

Mødet sluttede kl. 16.00. 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Helle Kryger Aggerholm Hanne Falsig  Maria Louise Hye Kaurin 

Formand    Referent  Referent 


