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Medlemmerne af Studienævnet 

for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 5 i Studienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Onsdag den 13. september 2012 kl. 10.00 

 

Sted: Bygn. 1483 lokale 516 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af revision af bacheloruddannelserne i international virksomheds-

kommunikation 

Bilag: Høringssvar fra undervisningsgrupperne 

5. Drøftelse af revision af BA MMC-uddannelsen 

Bilag: Udkast til revision af uddannelsen fra arbejdsgruppen til revision af 

BA MMC-uddannelsen 

6. Drøftelse af udkast til ny standardforretningsorden for studienævn 

Bilag: Høringsbrev og udkast til forretningsorden fra AU Studieadmini-

stration, Kvalitetsenheden 

7. Fornyet drøftelse af beslutning om hvorvidt professionsbacheloruddannelsen 

i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan give ad-

gang til CLM i Virksomhedskommunikation/MACC 

8. Diskussion af indhold og tilrettelæggelse af faget Adfærd i organisationer 

Bilag: Henvendelse til studienævnet fra lektor Henrik Sørensen 

9. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra foråret 2012 

Bilag: Evalueringsresultater (kun til studienævnets medlemmer) 

10. Fornyet drøftelse af ændring af eksamensform på faget Corporate Communi-

cation (udsat fra møde nr. 2, punkt 4c) 

Bilag: Indstilling fra Trine Johansen af d. 29. februar 2012, fagbeskrivelse 

for faget Corporate Communication samt fagbeskrivelse for metodefag 

11. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Helle Kryger Aggerholm  

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Bachelorstuderende Isabella Møller 

Bachelorstuderende Louise Lykke Østergaard 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Iris Rittenhofer 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen (Observatør) 

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Information og vejledning 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 4 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Optagelsestal 

Der blev omdelt oversigt over antal studerende, der har sagt ja tak til en studieplads. 

På bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation og på 

BAMMC er der samlet set et mindre fald i antallet af optagne studerende, mens der 

på ICM, AU Herning, er en mindre stigning.  

 

På kandidatuddannelserne var tallene kun vist for 2012. Det blev oprindeligt oplyst, 

at der var ca. 40 optagne studerende på MACC, men det viste sig kort før studiestart, 

at der var godt 70, hvilket gav store udfordringer med lærerdækningen på instituttet. 

Der blev heldigvis fundet en løsning, men Lone Wraa undersøger, hvad der kan have 

været årsag til fejlen. 

 

Der er generelt set et fald i antallet af internationale studerende. 

 



 

 

    

Side 3/8 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

Studiemiljøprojekter 

Alle ansøgninger fra EKOM om studiemiljøforbedrende tiltag i 2012 er blevet god-

kendt, og instituttet har fået bevilget det ansøgte beløb på 236.740 kr. Projektbeskri-

velserne vil snarest kunne ses på: 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/studiemiljoe/ 

 

Afrapporteringen vedr. de enkelte projekter skal ske via koordinatorerne senest den 1. 

februar 2013 og skal indeholde faglige resultater og regnskab. Dekanatet vil udarbej-

de en skabelon for afrapporteringen. 

 

Næstformanden oplyste, at Communication Council (Studenterrådet på EKOM) har 

ansøgt om og fået bevilget 92.000 kr. til en event den 24. august 2012. De studerende 

kan genansøge om flere midler. 
 

Placering af Europæiske studier 

Instituttet har besluttet, at Europæiske studier fastholdes på bacheloruddannelserne 

i international virksomhedskommunikation i kombination med et fremmedsprog, og 

fagområdet indgår i den revision af bacheloruddannelserne, som studienævnet har 

igangsat. 

 

På kandidatniveau udbydes Europæiske studier som hidtil som en profil på CLM i 

engelsk i efteråret 2013 (årgang 2013). Politisk kommunikation forventes udbudt 

som profil på MACC på tredje semester i efteråret 2013 (årgang 2012). 

 

Genakkreditering af CLM sprog 

ACE Denmark og akkrediteringspanelet aflægger besøg på BSS den 24. september, 

hvor der afholdes møder med ledelsen og underviserne. Der er ikke planlagt møder 

med de studerende, da de endnu ikke er blevet berørt af de faglige ændringer, der er 

foretaget i forbindelse med genakkrediteringen. 

 

AU-brochure/Studieguiden 

Bacheloruddannelserne har ikke været markedsført optimalt i AU-brochuren, idet 

den overordnede beskrivelse af uddannelsernes to-faglighed var blevet taget ud af 

brochuren. Den samlede beskrivelse er nu revideret og lagt ind igen i AU-brochuren 

for 2013. 

 

I studieguiden.au.dk har uddannelserne været kategoriseret under ”Medier, kommu-

nikation og information”, hvilket har været uheldigt, da man bl.a. ikke kunne se, at 

der er tale om erhvervsrettede uddannelser.  Der er nu oprettet kategorien ”Er-

hvervskommunikation og erhvervssprog”.  

 

Information og vejledning udarbejder en oversigt over processen med beskrivelse af 

uddannelserne i diverse fora, da det er vigtigt med overblik over bl.a. de forskellige 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/studiemiljoe/
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frister, så der kan tages hensyn til disse i forbindelse med gennemførelse af studie-

mæssige ændringer.   

 

It-kurser 

Som et tilbud til de studerende har der været udbudt forskellige it-kurser. Kurserne 

har tidligere været finansieret af prodekanen for uddannelse og it-afdelingen, men 

fremover kan de kun blive udbudt, hvis de finansieres af de ECTS-bærende fag. Det er 

dog nu aftalt, at it-kurserne i efteråret 2012 finansieres af it-budgettet for sidste gang. 

Som følge af lokaleproblemer vil kurserne sandsynligvis skulle udbydes på Fugle-

sangs Allé. Studienævnet foreslår, at der udbydes kurser i DTP, Webdesign og Pho-

toshop, og at kurserne i PowerPoint tages ud. 

 

Valg til studienævnet 

De studerende i studienævnet er valgt for et år ad gangen, og der afholdes nyvalg til 

studenterpladserne til november.  

Studienævnsformanden opfordrede studentermedlemmerne til at lave en kampagne 

for at orientere de studerende om valget og opfordre dem til at opstille. 

 

Punkt 4. Drøftelse af revision af bacheloruddannelserne i international 

virksomhedskommunikation 

Studienævnet har bedt om undervisningsgruppernes holdning til den fremtidige ud-

vikling af bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation samt 

forslag til eventuelle tiltag.  

 

Der er indkommet et samlet høringssvar fra undervisningsgrupperne på engelsk, 

fransk, spansk og tysk (dog med tilføjelser fra hver undervisningsgruppe) samt svar 

fra hhv. undervisningsgruppe kommunikation og europæiske studier.  

 

Undervisningsgruppe kommunikation anbefaler, at sprog og kommunikation hver 

især bør fokusere på fagfelternes respektive kernefagligheder. Undervisningsgrup-

perne engelsk, fransk, spansk og tysk ønsker at styrke kvaliteten og den faglige iden-

titet og at forbedre sammenhængskraften og samarbejdet mellem fagblokkene og 

herigennem opnå større tværfaglighed. Europæiske studier foreslår, at det bliver mu-

ligt at opnå et tilstrækkeligt antal ECTS inden for kommunikation til, at de studeren-

de med sprog og europæiske studier kan fortsætte på MACC. 

 

Studienævnet drøftede høringssvarene. På baggrund heraf besluttede studienævnet, 

at studienævnsformanden skal indkalde til et møde på tværs af undervisningsgrup-

perne med det formål dels at få afklaret forskellige spørgsmål (f.eks. vedrørende fæl-

lesfagene), dels at finde ud af, hvor grupperne kan mødes i et samarbejde.  Studie-

nævnet vil herefter nedsætte arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med revisionen 

af bacheloruddannelserne. 
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Forslaget fra Europæiske studier om MACC som en overbygningsmulighed vil skulle 

sendes til høring i undervisningsgruppen. Studienævnet foreslår, at undervisnings-

gruppe kommunikation også høres om, hvorvidt der kan gives adgang til den danske 

kandidatuddannelse i virksomhedskommunikation. Inden forslaget sendes til høring, 

skal der dog foretages enkelte justeringer. 
 

Punkt 5. Drøftelse af revision af BA MMC-uddannelsen 

Studienævnet drøftede det fremsendte udkast til revision af uddannelsen fra arbejds-

gruppen til revision af BA MMC-uddannelsen. Den nye kompetenceprofil og uddan-

nelsesstruktur er udarbejdet ud fra ønsket om at tilbyde en bred gedigen grundud-

dannelse inden for marketing og management communication af høj kvalitet og med 

et godt økonomisk fundament. 

 

Der var enighed i studienævnet om, at arbejdsgruppen har udført et flot arbejde. Ar-

bejdsgruppen vil gå videre med revisionsarbejdet, og både aftagerpanel, det faglige 

miljø (undervisningsgruppen) og de studerende vil blive inddraget. 

 

Arbejdsgruppen er foreløbigt af den opfattelse, at matematik på B-niveau ikke bør 

være et adgangskrav til uddannelsen, hvilket studienævnet kunne tilslutte sig. 

 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm kunne oplyse, at Kvalitetsenheden har afgivet 

det foreløbige svar, at de er enige i, at der ikke er tale om en ny uddannelse, men ale-

ne en revision, da jobprofil og arbejdsmarked ikke ændrer sig. 

 

Punkt 6. Drøftelse af udkast til ny standardforretningsorden for studie-

nævn 

Prodekanen for uddannelse har bedt studienævnet om at drøfte udkast til ny stan-

dardforretningsorden for studienævn. I forhold til den tidligere forretningsorden er 

den væsentligste ændring punktet Delegation (§§ 4-6). Her har man præciseret stu-

dienævnets mulighed for at uddelegere opgaver og beslutningskompetence til udvalg 

og til formanden (i hastesager). Det var studienævnets opfattelse, at præciseringen er 

hensigtsmæssig, hvis der skulle opstå behov for delegation. Der var ikke yderligere 

kommentarer til udkastet. 

 

Punkt 7. Fornyet drøftelse af beslutning om hvorvidt professionsbache-

loruddannelsen i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøj-

skole kan give adgang til CLM i Virksomhedskommunikation/MACC 

Punktet blev første gang behandlet på møde nr. 3, hvor studienævnet fandt, at CLM i 

virksomhedskommunikation/MACC vil være fagligt relevante overbygningsuddan-

nelser, men at professionsbacheloruddannelsen mangler det metodiske fundament. 

Studienævnet kunne dog ikke ud fra det fremsendte materiale vurdere, om studeren-

de fra professionsbacheloruddannelsen har tilstrækkelige engelskkundskaber til at 

kunne optages på MACC. Der blev ikke truffet beslutning på mødet, da studienævnet 

ønskede en afklaring af, om der er en fælles BSS-politik vedrørende adgangen for 

professionsbachelorer til kandidatuddannelserne. 
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Formanden oplyste, at der ikke er en fælles BSS-politik på området, og at det er op til 

det enkelte fagmiljø i de konkrete tilfælde at vurdere, om en professionsbachelorud-

dannelse kan være adgangsgivende. Hun kunne desuden oplyse, at det i flere år har 

været praksis at give dimittender fra journalistuddannelsen dispensation til at blive 

optaget på virksomhedskommunikation, og at dette tilsyneladende ikke har givet an-

ledning til problemer.  

 

Studienævnet fandt på den baggrund, at professionsbacheloruddannelsen i kommu-

nikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal være adgangsgivende til 

CLM i Virksomhedskommunikation fra og med optag 2013. Det fremgår som nævnt 

ikke af det fremsendte materiale, om studerende fra professionsbacheloruddannelsen 

har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne optages på MACC. 

 

Studienævnet vil rette henvendelse til prodekanen med en indstilling om, at professi-

onsbacheloruddannelsen i kommunikation bliver adgangsgivende for CLM i Virk-

somhedskommunikation og eventuelt MACC fra årgang 2013. 

 

Studienævnet gav udtryk for, at det var ønskeligt, at der bliver en generel drøftelse af 

adgangen for professionsbachelorer til kandidatuddannelserne på BSS i det kom-

mende hovedområdestudienævn. 

 

Punkt 8. Diskussion af indhold og tilrettelæggelse af faget Adfærd i orga-

nisationer 

Faget Adfærd i organisationer (der udbydes på 2. semester på de dansksprogede BA-

uddannelser) og Organisational Behaviour (4. semester på BA MMC) overflyttes fra 

Institut for Marketing og Organisation til Institut for Erhvervskommunikation fra 

foråret 2013.  

 

Der var fremsendt forslag til formål og forløb for faget fra den kommende underviser 

og fagansvarlige, lektor Henrik Sørensen. Det foreslås, at det faglige indhold til dels 

ændres og drejes over i et mere kommunikativt perspektiv. Desuden foreslås det som 

et forsøg, at undervisningen, som hidtil har bestået af forelæsninger og øvelsestimer 

ved studenterinstruktorer, kun udbydes i form af forelæsninger. Nogle forelæsninger 

vil have fokus på teori, andre vil have fokus på at arbejde med cases. Henrik Sørensen 

vil forsøge at gøre forelæsningerne interaktive og dialogbaserede og opfordre de stu-

derende til at danne læsegrupper. 

 

Forslaget har været sendt til høring i undervisningsgrupperne. Vedr. det faglige ind-

hold har Undervisningsgruppe Kommunikation udtrykt bekymring for overlap med 

andre kommunikationsfag, hvis Adfærd i organisationer gives en kommunikativ 

drejning. Studienævnet kunne tilslutte sig denne bekymring og præciserede, at faget 

er tænkt som et økonomifag og ikke et kommunikationsfag. 

 

Studienævnet gav endvidere udryk for, at det vil være vanskeligt at gøre forelæsnin-

gerne interaktive og dialogbaserede med ca. 400 studerende, men som følge af den 
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økonomiske situation blev det besluttet som et forsøg at godkende, at faget afvikles 

som rene forelæsninger. Faget vil blive evalueret i foråret 2013. 

 

Studienævnet bemærkede, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke afleveres skriftlige 

opgaver i faget, idet eksamen afvikles som en skriftlig prøve på baggrund af en case. 

Det henstilles derfor, at de studerende får stillet opgaver, som skal afleveres til og ret-

tes af medstuderende, hvorefter de gennemgås på forelæsningerne. Studienævnet 

fandt det også vigtigt, at de studerende kan blive præsenteret for eksempler på skrift-

lige besvarelser af (eksamens)opgaver/cases. 

 

Punkt 9. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra foråret 

2012 

Der var enighed om, at evalueringsresultaterne generelt ser meget fine ud. Der er i alt 

6 hold, hvor det gennemsnitlige udbytte ligger under 3,0.  

 

Der følges op på evalueringsresultaterne for de 6 hold ved at rette henvendelse til un-

dervisningskoordinatorerne og bede dem give en tilbagemelding om, hvad man har 

aftalt at gøre for at rette op på eventuelle problemer. 

 

Punkt 10. Fornyet drøftelse af ændring af eksamensform på faget Corpo-

rate Communication (udsat fra møde nr. 2, punkt 4c) 

Studienævnet besluttede på møde nr. 2 at udsætte den endelige godkendelse af ny ek-

samensform på faget Corporate Communication (portfolioeksamen - individuel op-

gave uden mundtligt forsvar), indtil der forelå en revideret prøvebeskrivelse for faget 

Scientific Methods, der forventeligt kunne reducere behovet for en projekteksamen 

på faget Corporate Communication. På baggrund af den reviderede prøvebeskrivelse 

for Scientific Methods godkendte studienævnet det fremsendte forslag om portfolio-

eksamen.  

 

Punkt 11. Eventuelt 

Næste studienævnsmøde 

Det næste studienævnsmøde er planlagt til mandag den 22. oktober 2012 kl. 10-12.  

 

Evt. suppleringsvalg 

Studienævnet er blevet spurgt om, hvorvidt der ønskes suppleringsvalg for VIP-

repræsentanter. I forbindelse med Helle Kryger Aggerholms barselsorlov vil studie-

nævnets VIP-gruppe (valggruppen) efter bemyndigelse fra rektor selv forsøge at finde 

et medlem.  

 

Strukturændringer på CLM (sprog) 

I forlængelse af revisionen af BA og BA MMC, vil det også i løbet af EF12 og FS13 bli-

ve nødvendigt at se på strukturændringer på CLM (sprog) med henblik på at sikre en 

god økonomi i uddannelserne. 

 

Mødet sluttede kl. ca. 12.45. 
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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 


