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Referat af møde nr. 8 i Studienævnet for Virksomhedskommunikation og 

IT 

 
Tid: Tirsdag den 4. december 2018 kl. 15.30 

Sted: Bygn. 2630, lokale K101 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Lukning af BAMMC- og MACC-uddannelserne, herunder studieledelse og 

forslag til løsning af retskrav 

Bilag: Oplæg fra prodekan Per Andersen 

3. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Trine Susanne Johansen (formand) 

Professor Christa Thomsen 

Lektor Søren Erik Nielsen 

Lektor Bjarne Rerup Schlichter 

Lektor Mona Agerholm Andersen 

Lektor Martin Nielsen 

BA-studerende Camilla Bolander 

 

Desuden deltog: 

Prodekan Per Andersen 

Institutleder Jacob Eskildsen 

Viceinstitutleder Christian Waldstrøm 

KA-studerende Cecilie Papuga (observatør) 

KA-studerende Sabrine Svejstrup Jensen (observatør) 

Lektor Birte Asmuss (observatør) 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, Aarhus BSS 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (studieleder) 

KA-studerende Tine Karbo Schnetler 

KA-studerende Natalie Gorking (observatør) 
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Prodekan for uddannelse Per Andersen, Institutleder Jacob Eskildsen og viceinstitut-

leder Christian Waldstrøm deltog i mødet, som blev indledt med en kort præsentati-

onsrunde. 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2. Lukning af BAMMC- og MACC-uddannelserne, herunder studie-

ledelse og forslag til løsning af retskrav 

Som bilag til punktet var der fremsendt slides fra informationsmødet med de stude-

rende den 22. november 2018. 

 

Prodekanen orienterede om baggrunden for den forestående lukning af uddannel-

serne, som er, at Ministeriet for Uddannelse og Forskning har truffet beslutning om, 

at der skal ske en reduktion i antallet af engelsksprogede studerende på alle universi-

teter. 

 

Lukningen af uddannelserne foregår i to tempi: BAMMC-uddannelsen havde sidste 

optag i september 2018, og MACC-uddannelsen vil have sidste optag i september 

2019. Lukningen af MACC-uddannelsen allerede fra 2020 indebærer, at der skal fin-

des en løsning for de BAMMC-studerende (årgang 2017 og 2018), som har retskrav til 

uddannelsen, samt for de BA-studerende i international virksomhedskommunikation 

i sprog og kommunikation, som i forbindelse med overflytningen til Arts fik lovning 

på optag på MACC. AU ville gerne have fortsat med optag på MACC-uddannelsen 

frem til 2021, men det var ikke muligt. 

 

Det forventes, at der i stedet i 2020 og 2021 vil blive udbudt en særlig variant af 

cand.merc.-linjen i Strategic Communication, der i struktur og indhold vil komme til 

at ligne MACC-uddannelsen på de afgørende elementer, og at de studerendes rets-

krav på MACC-uddannelsen overføres til denne uddannelse. Der mangler en endelig 

godkendelse fra Ministeriet, og hvis den kommer inden længe, vil cand.merc.-linjen i 

Strategic Communication muligvis blive udbudt allerede fra 2019. Optagelse på 

denne linje vil – i modsætning til de øvrige cand.merc.-linjer - ikke kræve beståelse af 

valgfagspakken, da det ikke er en ”klassisk” cand.merc.-linje med tunge økonomiske 

fag. 

 

Den nuværende situation taget i betragtning kunne studienævnet tilslutte sig løsnin-

gen med overførsel af retskrav fra MACC-uddannelsen til cand.merc.-linjen i Strate-

gic Communication, da medlemmerne vurderede, at det vil være den uddannelse, der 

ligger tættest på MACC-uddannelsen.  
 

Ud over cand.merc.-linjen i Strategic Communication har dimittenderne fra 

BAMMC-uddannelsen, der har taget valgfagspakken, mulighed for at søge ind på de 

øvrige cand.merc.-linjer. Da erfaringen viser, at flere studerende fra både BAMMC-

uddannelsen og bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i 

sprog og kommunikation søger ind på ITKO-uddannelsen, øges optaget med 50 stu-

derende på denne uddannelse fra 2019. 
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Studienævnet udtrykte bekymring for, om de nødvendige ressourcer er til stede til et 

øget optag på ITKO-uddannelsen, men både institut- og viceinstitutleder kunne op-

lyse, at instituttet har stort fokus på at sikre de nødvendige ressourcer. 

 

Institutledelse og dekanat foreslog, at viceinstitutleder Christian Waldstrøm overta-

ger posten som studieleder, da studielederen fremadrettet særligt vil skulle sikre be-

manding og allokering af ressourcer til uddannelserne, da der ikke vil være fokus på 

faglig udvikling i den nuværende situation. Herudover hører cand.merc.-linjen i Stra-

tegic Communication under Studienævnet for Erhvervsøkonomi, som Christian 

Waldstrøm er medlem af, ligesom han har været i tæt dialog med kommunikations-

gruppen om udvikling af linjen. Det vil fortsat være studienævnets opgave at sikre 

den faglige kvalitet i uddannelserne. 

 

Set i lyset af den nuværende situation indstillede studienævnet Christian Waldstrøm 

som studieleder, og dekanen har efterfølgende godkendt indstillingen. 

 
Punkt 3. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 16.20 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

Trine Susanne Johansen  Hanne Falsig   

Formand    Referent   

 


