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Referat af møde nr. 7 i Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Mandag den 12. november 2012 kl. 13.00 

 

Sted: Bygn. 1483, lokale 516 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Indstilling af Anne Ellerup Nielsen som suppleant for Helle Kryger Agger-

holm som studienævnsmedlem og studieleder  

4. Endelig godkendelse af ny struktur og kompetenceprofil på BAMMC-

uddannelsen 

Bilag: Forslag til ny BAMMC-struktur og revideret kompetenceprofil fra 

arbejdsgruppen til revision af BAMMC-uddannelsen 

5. Drøftelse af kritik af metodefaget på CLM virksomhedskommunikation  

Bilag: Brev fra en gruppe studerende og svar fra undervisergrupperne 

6. Endelig godkendelse af valgfaget Dansk Europa-politik – politisk strategi og 

diplomati i en europæisk kontekst 

Bilag: Mail fra undervisningskoordinator Poul Erik Jørgensen samt fag- og 

prøvebeskrivelse 

7. Godkendelse af fagene Adfærd i organisationer/Organisational Behaviour 

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelser 

8. Endelig godkendelse af faget Intern kommunikation I 

Bilag: Fag- og prøvebeskrivelse  

9. Indledende drøftelse af studienævnets holdning til eksamens- og undervis-

ningssprog på metode- og profilfagene på CLM virksomhedskommunikation 

og MACC  

10. Høring vedr. adgang til MACC og kandidatuddannelsen i virksomhedskom-

munikation for BA i sprog og europæiske studier 

Bilag: Høringsbrev til undervisningsgrupperne Virksomhedskommunikati-

on og MACC samt høringssvar fra kommunikationsgruppen 

11. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm  

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

BA-studerende Isabella Møller 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen (Observatør) 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Information og vejledning 

Nikoline Ohnemus Christensen, Information og vejledning 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Referat af møde nr. 6 er ikke færdigt, og punktet godkendelse af referat er derfor ikke 

medtaget. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
Punkt 2. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Konstituerende møde i Hovedområdestudienævnet 

Den 6. november 2012 blev der afholdt konstituerende møde i Hovedområdestudie-

nævnet. Der var kampvalg om formandsposten. Områdestudienævnet besluttede at 

indstille Formand for Juridisk Fagstudienævn, Anne-Dorte Bruun Nielsen, til for-

mand for områdestudienævnet. Formandsposten vil gå på skift mellem studienævns-

formændene årligt. Morten Gadegaard Nielsen, studenternæstformand for Fagstu-

dienævnet for Erhvervsøkonomi, blev valgt som næstformand. 

 

På mødet blev det bl.a. diskuteret, hvordan praksis skal være for områdestudienæv-

nets arbejde med merit- og dispensationssager, herunder hvilke typer sager der skal 

behandles af områdestudienævnet. Det blev desuden drøftet, hvordan praksis skal 

være i forbindelse med studieordningsændringer, herunder legalitetskontrollen med 

ændringerne. 
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Interessetilkendegivelser til arbejdsgrupper (BA og CLM) 

Alle faste undervisere på Institut for Erhvervskommunikation er blevet bedt om en 

tilkendegivelse af, hvilke/n arbejdsgruppe/r de er interesseret i at deltage i. Forman-

den delte oversigter ud over deltagere i grupperne.  

 

Valgfagssamarbejde ARTS/BSS i foråret 2013 

Det aftales i øjeblikket med ARTS, hvilke valgfag der skal samarbejdes om i foråret 

2013. 
 

På BA påtænkes som tidligere at udvælge et fag som valgfag inden for hvert sprog. 

Grunden, til at der ikke udveksles flere fag, er, at tilmeldingerne til valgfagene fortsat 

skal håndholdes, idet de administrative systemer på hhv. ARTS og BSS ikke er sam-

ordnet. 

 

På CLM (sprog) påtænkes at udveksle flere fag, da valgfagsudbuddet på Institut for 

Erhvervskommunikation er beskedent. Her er problemet med at håndholde tilmel-

dingerne mindre, da der er færre studerende end på BA. 

 

Studiemiljøworkshop 

Den 22. november 2012 afholdes en studiemiljøworkshop for alle studerende og 

medarbejdere med interesse i studiemiljøet. Nærmere oplysninger og program for 

workshoppen er udsendt, og studienævnsformanden opfordrede studienævnets med-

lemmer til at deltage. 

 

BA-uddannelsen i Arabisk og kommunikation 

Dekanaterne og institutledelsen på BSS og ARTS har besluttet at nedlægge BA-

uddannelsen i Arabisk og kommunikation fra og med studiestart februar 2014. Be-

slutningen er begrundet i et utilfredsstillende stort frafald og i svigtende søgning til 

uddannelsen. Der udsendes snarest information til studerende og involverede under-

visere. 

 

Studenternæstformanden havde følgende meddelelser: 

 

Valg til studienævnet 

Opstillingslisten for studenterrepræsentanter til studienævnet er fyldt op. Der er des-

uden opstillet to suppleanter. 

 

Arrangement for ICM-studerende i Nobelparken 
Den 16. november afholdes et arrangement for ICM-studerende i Nobelparken med 

bl.a. information om kandidatuddannelser, studenterrådet, valg til Fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation. Ca. 60 ICM-studerende er tilmeldt arrangementet. 
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Punkt 3. Indstilling af Anne Ellerup Nielsen som suppleant for Helle Kry-

ger Aggerholm som studienævnsmedlem og studieleder  

Helle Kryger Aggerholm er på barselsorlov fra den 20. november 2012 til ultimo ok-

tober 2013. Studienævnet besluttede at indstille professor Anne Ellerup Nielsen som 

suppleant for Helle Kryger Aggerholm både som medlem af studienævnet og som 

studieleder.  

 

Nogle af Anne Ellerup Nielsens opgaver som studieleder uddelegeres til undervis-

ningskoordinatorerne Sophie Esmann Andersen og Birte Asmuss. Til orientering blev 

der omdelt forslag til fordeling af arbejdsopgaver udarbejdet af institutleder Christa 

Thomsen. 
 

Punkt 4. Endelig godkendelse af ny struktur og kompetenceprofil på 

BAMMC-uddannelsen 

Der var udsendt forslag til endelig struktur for BAMMC-uddannelsen med fagforde-

ling på semestre og kompetenceprofil fra og med årgang 2013. Forslaget har været til 

høring i Undervisningsgruppe virksomhedskommunikation og i Aftagerpanelet for 

virksomhedskommunikation, hvor det er blevet positivt modtaget. 

 

Der er kun foretaget mindre ændringer i forhold til det forslag, studienævnet drøftede 

på møde nr. 5. Der indgår ikke længere toningsmuligheder, og der er flyttet lidt rundt 

på fagene. Studienævnet godkendte det fremsendte forslag. Når fag- og prøvebeskri-

velserne foreligger, vil de blive fremsendt til godkendelse i studienævnet. 

 

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvor mange pladser der skal udby-

des til optag i 2013, men det undersøges, hvilke implikationer et større optag vil have 

for adgangskvotienten, som i 2012 var på 9,2. 

 

Det fastholdes, at matematik på B-niveau ikke skal være et adgangskrav til uddannel-

sen. 
 

Punkt 5. Drøftelse af kritik af metodefaget på CLM virksomhedskommu-

nikation  

Studienævnet har modtaget en henvendelse vedr. kritik af faget Metode fra en gruppe 

studerende fra CLM virksomhedskommunikation. Henvendelsen har været sendt til 

høring i undervisningsgruppen for metodefaget. 

 

I henvendelsen fremgår kritikpunkter af undervisningens indhold, uddannelsens ad-

gangsbetingelser, undervisningssprog samt bedømmelsesform.  

 

Undervisningens indhold 

I henvendelsen gives udtryk for, at sammenhængen mellem videnskabsteori og me-

tode ikke er blevet adresseret tilstrækkeligt i alle forelæsningerne. 
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Undervisningsgruppen fremhæver, at sammenhængen mellem videnskabsteori og 

metode er blevet behandlet eksplicit på første og sidste forelæsning samt at sammen-

hængen løbende er blevet adresseret, i det omfang det har været relevant.  

 

Studienævnet noterede sig, at henvendelsen er skrevet tre uger før sidste undervis-

ningsgang, og at den dermed ikke tager højde for, at der afslutningsvis er samlet op 

på sammenhængen mellem videnskabsteori og metode. Der blev desuden givet ud-

tryk for, at de studerende også selv må forventes at kunne skabe sammenhæng.  

 

Studienævnet henstiller til, at der i undervisningen fremadrettet vil være fokus på at 

præcisere, hvad der forventes af de studerende, og hvad de studerende kan forvente 

af undervisningen, således at der sikres sammenhæng mellem videnskabsteori og me-

tode.  

 

Uddannelsens adgangsbetingelser 

I henvendelsen gives udtryk for, at flere studerende har et utilstrækkeligt videnskabs-

teoretisk fundament, og at det derfor bør være et adgangskrav til uddannelsen, at an-

søgere har gennemført et videnskabsteori-fag. 

 

Studienævnet var enig i, at det skal være et adgangskrav til uddannelsen, at ansøgere 

har gennemført et videnskabsteori-fag. VIP-siden oplyste, at der allerede arbejdes på 

at indføre dette adgangskrav. Derudover arbejdes på at styrke faget Videnskabsteori 

på bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation. 

 

Undervisningssprog 

Det kritiseres, at undervisningssproget er engelsk, og at dette ikke stemmer overens 

med fagbeskrivelsen, hvor det fremgår, at undervisningssproget er dansk. 

 
Studienævnet fandt det beklageligt, at undervisningen er foregået på engelsk. Sophie 

Esmann Andersen oplyste, at der vil blive afholdt et evalueringsmøde i undervis-

ningsgruppen, når undervisningen er afsluttet med henblik på en bedre tilrettelæg-

gelse af faget til efteråret 2013. 

 

Bedømmelsesform ved eksamen 

I henvendelsen udtrykkes utilfredshed med, at metodefaget bedømmes efter 7-

trinsskalaen, mens valgfag bedømmes med bestået/ikke-bestået. Det anføres, at det 

ikke er de metodiske kompetencer, der lægges vægt på i erhvervslivet, men derimod 

de fag, som har en praktisk anvendelsesmulighed. 

 

Studienævnet understregede, at metodiske kompetencer udgør en central del af den 

kernefaglighed, de studerende opnår på CLM virksomhedskommunikation. Disse 

kompetencer er ikke blot relevante i forhold til akademiske genrer som projekter og 

specialer, men er nødvendige for en reflekterende og kritisk praksis på arbejdsplad-

sen. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende 7-trinsskalaen i metodefaget. 
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Punkt 6. Endelig godkendelse af valgfaget Dansk Europa-politik – politisk 

strategi og diplomati i en europæisk kontekst 

Studienævnets medlemmer havde på sidste studienævnsmøde kommentarer til valg-

faget Diplomati – Dansk udenrigs- og Europapolitik. Det var studienævnets opfat-

telse, at valgfaget henvendte sig mere til studerende, der læser statskundskab, og at 

man ikke umiddelbart kunne se, hvordan faget understøtter kompetencebeskrivelsen 

for uddannelsen i sprog og europæiske studier. Den reviderede fagbeskrivelse med 

ændret titel og klare kompetencemål var udsendt som bilag til mødet. 

 

Studienævnet godkendte valgfaget med det forbehold, at eksamensformen skal æn-

dres, da man ikke mente, det var muligt at nå igennem de forskellige prøveelementer 

i løbet af en mundtlig prøve af 20 minutters varighed. Prøveformen er efterfølgende 

ændret til en 3-dages skriftlig hjemmeopgave. 

 

Undervisningskoordinatoren fra Europæiske studier har bedt studienævnet om at 

overveje, om valgfag i samme grad som obligatoriske fag skal understøtte studieord-

ningens kompetencebeskrivelser, eller om valgfag skal kunne være anderledes foku-

seret end obligatoriske fag. 

 

De studerende kan vælge valgfag inden for meget brede rammer inden for det meste 

af AU, og disse fag vil i overvejende grad være anderledes fokuseret end de fag, der 

udbydes af Institut for Erhvervskommunikation. Det er derfor studienævnets opfat-

telse, at instituttet ikke selv bør udbyde fag, som ligger uden for uddannelsernes 

kompetenceprofil. Instituttets valgfag bør give de studerende mulighed for at uddybe 

kompetenceprofilerne, hvorimod valgfag fra andre områder kan supplere kompeten-

ceprofilerne. 
 

Punkt 7. Godkendelse af fagene Adfærd i organisationer/Organisational 

Behaviour 

Studienævnet drøftede de fremsendte fag- og prøvebeskrivelser og havde følgende 

bemærkninger: 

 

Studienævnet lagde stor vægt på, at fagenes indhold skal afspejle titlen Ad-

færd/Behaviour. Studienævnet kunne ikke godkende, at fagene ændrer karakter til 

mere at omhandle design og processer end adfærd og ønskede, at adfærdsdelen frem-

går tydeligt under beskrivelsen af fagenes kompetencemål og indhold. Studienævnets 

medlemmer fandt det ikke tilstrækkeligt, at den angivne litteratur kun omhandler or-

ganisationsteori og virksomheders strukturer og processer. Adfærd/Behaviour skal 

også indgå i den anvendte litteratur for faget. 

 

Studienævnet og de studerende, der har fulgt faget, har været meget tilfredse med det 

hidtidige fag og ønsker, at det fortsætter med samme fokus på adfærd. 
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Studienævnet bemærkede endvidere, at strategi ikke skal indgå i fagene, da uddan-

nelsernes opbygning gør, at de studerende ikke allerede på 2. semester har viden om 

strategi. 

 

Den fagansvarlige vil blive bedt om at revidere fagbeskrivelserne i overensstemmelse 

med studienævnets kommentarer, og beskrivelserne vil herefter blive sendt til skrift-

lig høring i studienævnet. 
 

Punkt 8. Endelig godkendelse af faget Intern kommunikation I 

På baggrund af studienævnets bemærkninger til faget på møde nr. 6, var der frem-

sendt en revideret fag- og prøvebeskrivelse. Beskrivelsen blev godkendt med enkelte 

bemærkninger, og undervisningskoordinator Sophie Esmann Andersen vil kontakte 

den fagansvarlige. 
 

Punkt 9. Indledende drøftelse af studienævnets holdning til eksamens- og 

undervisningssprog på metode- og profilfagene på CLM virksomheds-

kommunikation og MACC  

Af tidsmæssige årsager blev det besluttet at udsætte punktet til et senere møde. 
 

Punkt 10. Høring vedr. adgang til MACC og kandidatuddannelsen i virk-

somhedskommunikation for BA i sprog og europæiske studier 

Der optages ca. 100 studerende om året på BA-uddannelsen i sprog og europæiske 

studier, heraf ca. 2/3 med kombinationen engelsk og europæiske studier. Der er 

imidlertid kun meget få studerende, der vælger at læse videre på CLM med profilen 

Europæiske studier. På baggrund af disse tal har der været arbejdet på at udvikle en 

mere attraktiv og samtidig økonomisk bæredygtig kandidatoverbygning. 

 

På opfordring fra institutleder Christa Thomsen har undervisningsgruppe Europæi-

ske studier arbejdet for en løsning, hvor de studerende på BA i sprog og europæiske 

studier sikres mulighed for at opnå 60 ECTS inden for kommunikation. Hermed får 

de studerende adgang til MACC eller kandidatuddannelsen i virksomhedskommuni-

kation. Forslaget har været sendt til skriftlig høring i de to undervisningsgrupper, og 

høringsbrev samt fælles høringssvar var udsendt som bilag til punktet. 

 

Det fremgår af høringssvaret fra kommunikationsgruppen, at man finder det proble-

matisk, hvis dimittender med en BA-uddannelse i sprog og europæiske studier får 

retskrav på optagelse på CLM i virksomhedskommunikation og MACC. De eksiste-

rende uddannelser med direkte adgang til CLM i virksomhedskommunikation og 

MACC har en progression fra det kommunikationsstrategiske på et praktisk-

operationelt niveau (BA) til det kommunikationsstrategiske på organisations- og le-

delsesniveau (kandidat), som anses som en forudsætning for adgang til uddannelser-

ne. Kommunikationsgruppen udtrykker bekymring for en udvanding af det kommu-

nikationsfaglige felt. 
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På baggrund af høringssvaret besluttede studienævnet, at der ikke skal arbejdes vide-

re med forslaget om, at BA-uddannelsen i sprog og europæiske studier skal give ad-

gang til MACC og kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation. 

 

Kommunikationsgruppen foreslår bl.a., at der udvikles en ny tværinstitutionel kandi-

datuddannelse i politisk kommunikation med samme struktur som ITKO-

uddannelsen, hvor kandidatuddannelsen snarere er en ”tilbygning” end en overbyg-

ning.  

 

Punkt 11. Eventuelt 

Spansk kommunikation og interkulturel kompetence, 3. semester, Spansk kommu-

nikation og samfund, 2. semester 

På forespørgsel fra en studerende er det undersøgt, hvornår ovennævnte fag senest 

blev evalueret. Spansk kommunikation og interkulturel kompetence blev evalueret i 

både efteråret 2010 og 2011, og Spansk kommunikation og samfund blev evalueret i 

foråret 2010. Begge fag opnåede pæne evalueringsresultater. 

 

Skriftlig høring om institutionsakkreditering 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har udsendt ud-

kast til lov om institutionsakkreditering i høring. Der lægges i lovforslaget op til, at 

akkrediteringspanelet skal bestå af mindst 3 personer. BSS vil præcisere, at mini-

mumsgrænsen bør være højere, således at der sikres en bredde i faglighederne, der er 

repræsenteret i panelet, samt at udfaldet af en institutionsakkreditering ikke afhæn-

ger af enkeltpersoners holdninger. 
 

Mødet sluttede kl. ca. 15.30 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen Hanne Falsig  Lykke Zacho Kvistgaard 

Formand   Referent  Referent 

 

 

 

 

 

 


