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AARHUS UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Medlemmerne af Fagstudienævnet 

for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 Tid: Onsdag den 23. januar 2013 kl. 11.00 

 

Sted: Bygn. 1483 lokale 516 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 og 7 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af forslag til besparelser på BA i international virksomhedskom-

munikation og CLM (sprog) 

Bilag: Høringsbrev af 6. januar 2013 til undervisningsgrupperne fra stu-

dienævnsformanden samt høringssvar fra undervisningsgrupperne. 

5. Drøftelse af forslag til overordnet struktur på BA i international virksom-

hedskommunikation fra årgang 2014 

Bilag: Forslag fra styregruppen for BA-revision 

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

ningssprog på metode- og profilfag samt valgfag på CLM i virksomheds-

kommunikation og MACC 

7. Drøftelse af genindførelse af gruppeprøver 

Bilag: Notat fra Uddannelsesjuridisk Service af 23. oktober 2012 

8. Afholdelse af uddannelsesmøder for studerende på BA i international virk-

somhedskommunikation 

9. Drøftelse af forslag om sanktioner ved overskridelse af max. længde for ek-

samensopgaver 

 Bilag: Forslag fra undervisningskoordinator Sandro Nielsen 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Professor Anne Ellerup Nielsen 

Lektor Helle Dam-Jensen  
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Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Eva Sørum Poulsen (til kl. 13.20) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Kandidatstuderende Lise Tvede Larsen (Observatør) 

 

Fraværende med afbud: 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

BA-studerende Isabella Møller 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen (Observatør) 

 

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 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 6 og 7 

Referaterne blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Valg af studenterrepræsentanter 

Følgende studenterrepræsentanter er valgt ind i Fagstudienævnet for Erhvervs-

kommunikation med virkning fra 1. februar 2013: 

Janni Møller Skov Pedersen 

Lise Tvede Larsen  

Nadja Hansen 

Isabella Møller 

Anne Saugstrup Andersen 

Kasper Klit Andersen  

 

Gitte Hansen Gade er valgt som suppleant. 

 

De studerende oplyste, at det havde været svært at få alle pladserne fyldt op og opfor-

drede til et samarbejde med VIP’erne omkring markedsføring og rekruttering over for 

de studerende. Det blev aftalt at holde et møde omkring dette med deltagelse af stu-

derende og VIP.  
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Valgfag 

Der blev omdelt oversigt over udbud og oprettelse af valgfag i foråret 2013. På BA 

blev der udbudt i alt 20 valgfag, hvoraf 4 ikke blev oprettet, hvilket resulterede i, at 56 

studerende måtte vælge om. På CLM (sprog), på kandidatuddannelsen i virksom-

hedskommunikation og på MACC blev der udbudt hhv. 2, 3 og 4 valgfag. Heraf blev 1 

valgfag på MACC ikke oprettet. 28 studerende på CLM (sprog), som havde valgt fag 

inden for virksomhedskommunikation, måtte vælge om. Desuden måtte 4 MACC-

studerende foretage omvalg.  

 

Det er uholdbart, at så mange studerende skal vælge om på BA og på CLM i sprog, og 

studienævnets formand vil sætte drøftelse af valgfagsordninger på dagsordenen på et 

kommende studienævnsmøde. 

 

Valgfagssamarbejdet ARTS-BSS resulterede i foråret 2013 i, at 37 BSS-studerende på 

BA tilmeldte sig fag fra ARTS, hvorimod kun 4 BA-studerende fra ARTS tilmeldte sig 

fag fra BSS. 4 kandidatstuderende fra BSS tilmeldte sig fag fra ARTS, mens ingen 

kandidatstuderende fra ARTS tilmeldte sig fag fra BSS. 

 

Genakkreditering af CLM (sprog) 

Kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i 

engelsk, tysk, fransk og spansk er alle indstillet til positiv akkreditering af ACE Den-

mark. Uddannelserne vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediterings-

kriterierne. Akkrediteringsrådet skal tage endelig stilling til indstillingen den 8. fe-

bruar 2013. 

 

Akkreditering af ICM-uddannelsen 

Frist for aflevering af akkrediteringsrapporten er udskudt til sommer 2013. Der af-

holdes opstartsmøde om akkrediteringer i Herning med deltagelse af prodekanen for 

uddannelse den 1. februar 2013. Anne Ellerup Nielsen oplyste, at der snarest kommer 

oplæg fra Institut for Erhvervskommunikation vedr. forskningsdækning. 

 

Møder i aftagerpanelerne 

Der blev afholdt møde i aftagerpanelet for erhvervssprog og international erhvervs-

kommunikation den 12. december 2012.  

Følgende punkter var på dagsordenen for mødet:  

1. Siden sidst – kort orientering om BA- og CLM-uddannelserne 

2. Beskæftigelsesundersøgelse 2011 

3. Fremtiden for translatør- og tolkeprofilen  

4. Diskussion af kompetenceprofil for Europæiske Studier/Politisk kommunika-

tion set fra et aftagersynspunkt  

5. Diskussion af hvilke kompetencer, der bør være fælles for de tre profiler  

 

Referat af mødet vil blive udsendt til orientering. 
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Der er planlagt møde i aftagerpanelet for virksomhedskommunikation den 29. januar 

2013. 

 

Møde med dekanatet om translatør- og tolkeprofilen 

Den 21. januar 2013 blev der afholdt et møde om translatør- og tolkeprofilen med de-

kanatet, som gav udtryk for, at profilen skal bevares. Det blev aftalt, at der skal arbej-

des på at opnå øget STÅ-takst. Frist for ansøgning herom er den 1. august 2013. Side-

løbende arbejdes der med besparelser (jf. punkt 4). 

 

Udbud af pladser på BAMMC 

Det er besluttet at hæve optaget på BAMMC for årgang 2013 fra de nuværende 96 

pladser til 105 pladser. Den forholdsvis lille stigning er begrundet i ønsket om at be-

vare en relativ høj adgangskvotient til uddannelsen. 

 

Professionsbacheloruddannelsen i kommunikation fra Danmarks Medie- og Jour-

nalisthøjskole giver ikke adgang til CLM i virksomhedskommunikation og MACC 

Problematikken har tidligere været drøftet i studienævnet. Efterfølgende er der 

kommet en uddybende redegørelse fra undervisningsgrupperne, og der har været af-

holdt møde med dekanat og institut. På den baggrund er det konkluderet, at professi-

onsbacheloruddannelsen i kommunikation ikke skal være adgangsgivende til kandi-

datuddannelserne i virksomhedskommunikation og MACC. Begrundelsen er, at pro-

fessionsuddannelsen mangler det metodiske og videnskabelige fundament, der for-

udsættes på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation og MACC, samt at 

der er en manglende forskningsforankring og kritisk masse inden for det virksom-

hedskommunikationsfaglige felt. 

Svarbrev til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole blev uddelt. 

 

Revision af BA i international virksomhedskommunikation og CLM (sprog) 

Der er nedsat en styregruppe for revision af BA, der har udarbejdet forslag til over-

ordnet BA-struktur jf. punkt 5. Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe til revision 

af CLM (sprog), som i øjeblikket arbejder med forskellige modeller for omstrukture-

ring af CLM fra optag 2014. 

 

Høring over udkast til nye adgangsbekendtgørelser til bachelor- og kandidatud-

dannelser ved universiteterne 

Studienævnet har modtaget udkast til nye adgangsbekendtgørelser i høring. De væ-

sentligste ændringsforslag er, at overskydende pladser fra kvote 1 kan overføres til 

kvote 2, samt at ”tredjegangsreglen” ophæves. (Tredjegangsreglen indebar, at ansøge-

re, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at 

have erhvervet afsluttende eksamen, kun kan optages, hvis der er ledige pladser). 

 

Punkt 4. Drøftelse af forslag til besparelser på BA i international virk-

somhedskommunikation og CLM (sprog) 

Der var forinden mødet udsendt en samlet fil med undervisningsgruppernes hørings-

svar. Der var dog ikke indkommet svar fra Europæiske studier. 
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Studienævnet diskuterede besparelsesforslagene på baggrund af høringssvarene. 

 

Ændring af ekstern censur til intern censur med to bedømmere 

Vedr. BA i international virksomhedskommunikation 

BA-uddannelserne består af to fagområder. Princippet bag fastlæggelsen af ekstern 

censur er, at der inden for hvert af de to fagområder skal være prøver med ekstern 

censur svarende til 20 ECTS inden for uddannelsens væsentlige områder (i alt 40 

ECTS) samt ekstern censur ved bachelorprojektet (20 ECTS), dvs. samlet set prøver 

med ekstern censur svarende til i alt 60 ECTS ud af 180 ECTS. 

 

Inden for fagområderne fransk og kommunikation er der prøver med ekstern censur 

svarende til 25 ECTS. Studienævnet besluttede at omlægge censurformen fra ekstern 

til intern censur på følgende to fag med virkning fra vintereksamen 2013: 

 

Fransk: Det franske forbrugermarked (5 ECTS - 3. semester) 

Kommunikation: Personlig kommunikation (5 ECTS - 1. semester) 

 

Vedr. CLM sprog 

Der er på nuværende tidspunkt prøver med ekstern censur svarende til 70 ECTS på 

TT-profilen, 80 ECTS på IMK-profilen samt 90 ECTS på EUS-profilen. Studienævnet 

besluttede at omlægge censurformen fra ekstern til intern censur på alle obligatoriske 

fag, undtagen kandidatspecialet (30 ECTS) samt (primært) afsluttende profilfag (20 

ECTS). 

 

For årgang 2012 betyder ændringerne, at følgende prøver overgår til intern censur 

med virkning for sommereksamen 2013: 

Engelsk: Analyse og produktion af fagtekster 

Fransk: Ingen undervisning i foråret 

Spansk: Analyse og produktion af fagtekster 

Tysk: Sproglig viden og metode 

Europæiske studier: Kultur og forandring (efterfølgende er dette på forslag af under-

visningsgruppen ændret, sådan at det i stedet bliver prøven i Interkulturel forhand-

lingsteknik, der overgår til intern censur). 

 

Kravene i eksamensbekendtgørelsen om, at de eksterne prøver skal dække uddannel-

sens væsentlige områder (herunder bachelorprojekt og kandidatspeciale), samt at 

mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne 

prøver, er opfyldt for både BA og CLM.  

 

Efterfølgende er disse ændringsforslag vedr. censurform blevet godkendt ved skriftlig 

høring i Hovedområdestudienævnet.  
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Afskaffelse af mundtligt forsvar ved BA-projekter og/eller kandidatspecialer 

Der var enighed om, at der er megen læring i det mundtlige forsvar ved BA-

projekterne, men de økonomiske forhold taget i betragtning besluttede studienævnet 

at afskaffe det mundtlige forsvar. Det var studienævnets opfattelse, at det mundtlige 

forsvar trods alt er vigtigere ved kandidatspecialet. Studienævnet lagde op til, at der i 

stedet for mundtligt forsvar ved BA-projektet - som foreslået af undervisningsgruppe 

tysk - introduceres en slags seminar i projektperioden, og de enkelte undervisnings-

grupper opfordres til at arbejde med at optimere seminarformen. Udgifterne til af-

holdelse af vejledningsseminarer tages fra vejledningsnormen. 

 

Studienævnet besluttede, at det mundtlige forsvar skal afskaffes med virkning så hur-

tigt som muligt, og det er efterfølgende - i samråd med Uddannelsesjuridisk Service -

blevet vurderet, at ændringen kan træde i kraft allerede ved sommereksamen 2014. 

 

Ændring af fag fra 5 til 10 ECTS 

Studienævnet besluttede, at der fremover - i det omfang det både er muligt og fagligt 

hensigtsmæssigt – bør udbydes fag a 10 ECTS frem for 5 ECTS fag, idet der blev lagt 

vægt på, at 10 ECTS fag kan øge den faglige sammenhæng i uddannelserne.  

ARTS/BSS-samarbejdet vil dog begrænse mulighederne for at udbyde fag a 10 ECTS, 

da næsten alle samlæste fag vægter 5 ECTS. Det blev desuden fremhævet, at der ikke 

nødvendigvis opnås besparelser ved at have 10 ECTS frem for 5 ECTS fag.  

 

Udprøvning ved valgfag 

Studienævnet besluttede, at prøveformerne ved valgfag skal underkastes et grundigt 

eftersyn. Det er vigtigt, at prøveformen passer til faget, men det bør overvejes, om 

man ikke i lidt højere grad kan undgå de dyre prøveformer.  

 

For så vidt angår fag, der udbydes til udvekslingsstuderende, skal løbende evaluering 

undgås, da denne prøveform typisk er forbundet med bedømmelsen bestået/ikke be-

stået. Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 

1/3 af uddannelsens ECTS-point.  

 

Styrket valgfagssamarbejde med ARTS (inden for sprogene) 

Studienævnet går ind for et styrket valgfagssamarbejde med ARTS. Det er positivt, at 

de studerende får mulighed for at vælge bredere, men uddannelsernes brand og fagli-

ge identitet skal bevares. 

 

Fællesforelæsninger i hhv. IMK og Marketing (BA i international virksomheds-

kommunikation) 

Forelæsningerne betales ikke længere særskilt af instituttet, og studienævnet beslut-

tede, at det vil være op til undervisningsgrupperne, om forelæsningerne skal bibehol-

des fra og med efteråret 2013. Hvis forelæsningerne ønskes bibeholdt, finansieres de 

af timeudmeldingen til faget. 
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Indførelse af valgfagssemester (CLM Sprog) 

Det er foreslået, at der fra årgang 2013 eller 2014 kun udbydes valgfag i efterårsseme-

stret, som er valgfagssemester for studerende, som følger det normerede studieforløb. 

Studienævnet var positivt indstillet over for forslaget og vil tage punktet op sammen 

med en generel drøftelse af valgfagsordningen på et kommende studienævnsmøde. 

 

Ændring af karrieremoduler (CLM Sprog) 

På karrieremodulerne kan de studerende vælge mellem praktik og caseforløb. Der er 

imidlertid kun få, som tilmelder sig caseforløbet. Det er derfor foreslået, at caseforlø-

bet erstattes af tværsproglige valgfag. Studienævnet drøftede, om caseforløbene kun-

ne gøres mere økonomisk robuste, eventuelt ved at lave tværsproglige forløb. Studie-

nævnet vil rette henvendelse til undervisningsgrupperne med henblik på en afklaring 

heraf, inden der træffes en beslutning. 

 

ECTS-vægtning af praktik (CLM Sprog) 

Det er foreslået, at ECTS-vægtningen øges fra 10 til 20 ECTS. Studienævnet var posi-

tivt indstillet overfor en ændring af ECTS-vægten og besluttede at opfordre den ned-

satte CLM-arbejdsgruppe til at se på mulighederne for en eventuel ændring af ECTS-

vægten af praktikken.  

 

Punkt 5. Drøftelse af forslag til overordnet struktur på BA i international 

virksomhedskommunikation fra årgang 2014 

Studienævnet drøftede styregruppens forslag til overordnet struktur for BA fra og 

med årgang 2014.  

 

Styregruppen foreslår, at der indføres 3 fællesfag a 10 ECTS placeret på 1.-3. semester 

med nedenstående arbejdstitler: 

 

1. semester: Kommunikationsteori 

2. semester: Videnskabsteori, Metode og Academic Writing 

3. semester: Organisationer og deres kontekst 

 

Fællesfagene skal dels give de studerende en grundlæggende ballast inden for inter-

national virksomhedskommunikation, dels indføre de studerende i den videnskabeli-

ge og akademiske tilgang. Formålet er at skabe øget kvalitet og bedre sammenhæng i 

uddannelsen, styrke uddannelsens brand samt udnytte de økonomiske ressourcer 

bedre.  

 

Det vil være vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem fællesfagene og fagene inden 

for de enkelte fagområder, og fagene skal derfor fagudvikles i et samarbejde på tværs 

af fagblokke. 

 

Styregruppen havde følgende forslag til fagindhold af fællesfagene, som skal introdu-

cere de studerende til de områder, der er meget grundlæggende for uddannelsen: 
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Ad. Kommunikationsteori   

Faget skal bibringe de studerende forståelse for nutidige (moderne) kommunikati-

onsteorier og de ideologier, der ligger bag. Faget tænkes tilrettelagt som fælles fore-

læsninger, øvelsestimer og kollokvier (dvs. skemalagte timer uden underviser, hvor 

de studerende arbejder ud fra en ”ugeseddel”, og hvor de studerendes arbejde tages 

op i efterfølgende timer). 

 

Ad. Videnskabsteori, Metode og Academic Writing 

Det nuværende 5 ECTS fag i videnskabsteori udvides til også at omfatte metode og 

academic writing. Styregruppen har ikke specifikt diskuteret indholdet af metodede-

len. 

 

Ad. Organisationer og deres kontekst 

Dette fag vil indeholde elementer fra faget Adfærd i organisationer (5 ECTS) og 

Samfundsøkonomi (5 ECTS). Desuden skal der indgå viden om internationale for-

hold, globalisering og interkulturel kommunikation. 

 

Styregruppen foreslår, at fagene i de enkelte fagblokke så vidt muligt udbydes som 10 

ECTS fag. Ved fagenes placering inden for de enkelte fagområder skal der så vidt mu-

ligt tages hensyn til sammenhæng med fællesfagene. Desuden vil det være hensigts-

mæssigt at placere overordnede fagområder på de samme semestre på tværs af spro-

gene, i den udstrækning det vil være relevant af hensyn til muligheden for tværsprog-

lige fællesforelæsninger. 

 

Det foreslås endvidere, at valgfagene på 5. semester erstattes af obligatoriske fag, så-

ledes at der kun udbydes valgfag på 4. og 6. semester. 

 

Det skal fortsat sikres, at de studerende opnår minimum 60 ECTS inden for begge 

deres fagområder af hensyn til mulighederne for at læse videre på kandidatoverbyg-

ningen. 

 

Studienævnets medlemmer kunne tilslutte sig styregruppens indstilling. Når der er 

lavet udkast til beskrivelse af de tre fællesfag, vil forslaget til overordnet BA struktur 

blive sendt i høring i undervisningsgrupperne. 

 

For så vidt angår fagudvikling af fag inden for fagblokkene, vil arbejdet primært fore-

gå i de enkelte undervisningsgrupper og i et samarbejde på tværs af grupperne. 

 

Punkt 6. Indledende drøftelse af studienævnets holdning til eksamens- og 

undervisningssprog på metode- og profilfag samt valgfag på CLM i virk-

somhedskommunikation og MACC 

Studienævnets generelle holdning var, at studerende på virksomhedskommunikation 

i videst muligt omfang skal kunne gennemføre deres uddannelse på dansk, både hvad 

angår undervisning og eksamen. Begrundelsen var, at disse studerende har valgt en 

dansk uddannelse. Desuden vil de studerende ikke være ligestillet med MACC-
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studerende, hvis eksamen aflægges på engelsk, da de ikke kan forventes at have de 

samme engelskkompetencer. 

 

Med hensyn til metodefaget, som udbydes i efteråret 2013, blev det besluttet, at fore-

læsninger kan foregå på engelsk, men at holdtimer og eksamen vil være på dansk for 

studerende på virksomhedskommunikation. 

 

Profilfagene i efteråret 2013 vil have langt færre studerende end de tidligere år, da de 

studerende, der vælger praktik, ikke skal følge disse fag. Dette øger behovet for sam-

læsning mellem virksomhedskommunikation og MACC. Studienævnet fandt det hen-

sigtsmæssigt, at der udbydes mindst én profil på dansk, så det sikres, at studerende 

på virksomhedskommunikation har mulighed for at vælge en dansk profil. Studie-

nævnet besluttede, at det skal være muligt at samlæse de øvrige profiler i efteråret 

2013, men at studerende på virksomhedskommunikation skal aflægge eksamen på 

dansk.  

 

Med hensyn til valgfag besluttede studienævnet, at der fortsat skal udbydes valgfag på 

både virksomhedskommunikation og MACC. Studienævnet vil opfordre til, at der ik-

ke udbydes valgfag inden for de samme emner, med mindre der er tale om valgfag, 

der vil kunne forventes at tiltrække nok studerende til to hold. 

 

Punkt 7. Drøftelse af genindførelse af gruppeprøver 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 8. Afholdelse af uddannelsesmøder for studerende på BA i interna-

tional virksomhedskommunikation 

I forbindelse med BA-genakkrediteringen skal det fremgå, hvordan uddannelserne på 

BA monitoreres. Det drejer sig ikke blot om de enkelte fagblokke/uddannelsesdele, 

men om alle de specifikke uddannelseskombinationer (f.eks. engelsk og kommunika-

tion, tysk og engelsk). 

 

Der er allerede igangsat flere tiltag: 

 skemaerne til undervisningsevaluering er ændret, så der nu kan laves træk for 

de specifikke kombinationer 

 der vil fremover blive lavet udtræk fra studiemiljøundersøgelserne på uddan-

nelseskombinationer 

 de løbende frafaldsundersøgelser vil blive opdelt på uddannelseskombinatio-

ner 

Da det udover det skriftlige materiale også er vigtigt med en mundtlig dialog med de 

studerende, foreslog formanden, at der afholdes uddannelsesmøder med studerende 

fra alle uddannelser inden for en 3-årig periode f.eks. i efterårssemestre. Da der er 11 

uddannelser med to fagområder, foreslås det, at der hvert år afholdes møder med 

studerende fra hhv. 4, 4 og 3 uddannelser. Det foreslås, at 2 koordinatorer (en fra 

hver uddannelsesdel) står for møderne, hvor der deltager repræsentanter for stude-
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rende fra 3 årgange. Det foreslås desuden, at koordinatorerne bistås på møderne af 

en institutsekretær, som skriver et referat/notat, der fremsendes til studienævnet. 

 

Studienævnet kunne tilslutte sig formandens forslag, herunder at møderne i år afhol-

des i februar måned for de uddannelser, der har været medtaget i frafaldsundersøgel-

sen, dvs. engelsk-virksomhedskommunikation, tysk-virksomhedskommunikation og 

engelsk-tysk. 

   

Punkt 9. Drøftelse af forslag om sanktioner ved overskridelse af max. 

længde for eksamensopgaver 

Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

Det blev besluttet fremover at afsætte 3 timer til studienævnsmøder, da møderne ofte 

går ud over den fastsatte tid. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 14.10 

 

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

tragtet som godkendt. 

 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen Hanne Falsig  Lykke Zacho Kvistgaard 
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