
Vedr. 3. semester på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation  
 
Det tredje semester er uddannelsens profileringsdel, hvor du skal vælge mellem enten en faglig profil eller et 
projektorienteret forløb (dvs. praktikforløb). Du kan i dette dokument læse mere om, hvad du skal være 
opmærksom på. 
 

 Du skal i perioden fra den 1.-10. maj 2016 tilmelde dig enten en faglig profil eller et projektorienteret 
forløb. Registreringen foregår via https://mit.au.dk/ - Studieadministrativ Selvbetjening eller ved 
personligt fremmøde i Tåsingegade 3, bygning 1443, Lokale L021  

 

 Du har mulighed for at vælge mellem to faglige profiler: 
 

o Integreret Markedskommunikation 
o HR-Kommunikation  

 
NB! Oprettelse af fagprofilerne kræver som udgangspunkt et minimum antal tilmeldte studerende. 
Én af de to fagprofiler vil dog under alle omstændigheder blive oprettet, så det er muligt at følge en 
fagprofil på dansk. Ud fra antallet af tilmeldinger til de to profiler vil det blive besluttet, om begge 
eller kun den ene oprettes. Hvis én af profilerne ikke oprettes, vil studerende, der har valgt den 
pågældende profil, kunne følge den tilsvarende profil på Master of Arts in Corporate Communication 
(MACC), dvs. enten Integrated Marketing Communication eller HR-communication under 
forudsætning af, at de oprettes. I så tilfælde vil undervisningen foregå på engelsk, mens eksamen 
afholdes på dansk for studerende på CLM virksomhedskommunikation.  

 Alle faglige profiler består af et 20 ECTS fag og afsluttes med en portfolio med mundtlig prøve. 
Portfolioen består af tre delelementer, der alle omhandler hvordan udvalgte teorier, koncepter og 
modeller fra den valgte profil kan relateres til relevant praksis. Du kan læse mere om de enkelte profiler, 
kompetencemål, evalueringskriterier og eksamensform i fag- og prøvebeskrivelsen for den enkelte profil, 
som du finder i AUs kursuskatalog. 
   

 Som et alternativ til en faglig profil kan du vælge et projektorienteret forløb (dvs. praktikforløb). Det 
projektorienterede forløb indeholder to elementer: a) et ophold i en organisation af min. 12 ugers 
varighed og b) to-tre seminarer fordelt over semestret med fokus på generelle teoretiske og metodiske 
udfordringer forbundet med generering af viden i og for organisationer. Det projektorienterede forløb 
skal være relateret til Virksomhedskommunikation i bred forstand, dvs. eksempelvis corporate branding, 
CSR kommunikation, krisekommunikation, employer branding, investorkommunikation, 
forandringskommunikation, stakeholder kommunikation, reklame og markedskommunikation, HR 
kommunikation og strategisk ledelse af kommunikationsprocesser.  

 

 Forud for det projektorienterede forløb underskrives en kontrakt mellem dig og organisationen, som 
inkluderer aftale om: 

o Hvor det projektorienterede forløb skal foregå (eksempelvis i en corporate communication 
afdeling, HR-afdeling, markedsafdelingen på et reklamebureau eller marketingafdeling) 

o Hvilke konkrete opgaver forløbet inkluderer (fx projektledelse, koordinering, planlægning 
og/eller eksekvering af forskellige kommunikative processer og strategier) 

o Hvilke specifikke teoretiske felter der forventes at være relevante at inddrage i forhold til 
projektforløbets opgaver (eksempelvis teorier om cause related marketing og strategier til 
involvering af forbrugeren, sociale mediers betydning for krisehåndtering eller 
kommunikationens rolle for medarbejdermotivation under forandringsprocesser)  

https://mit.au.dk/


NB! Når kontrakten er udfyldt og underskrevet af praktikstedet og dig, indleveres den til Tåsingegade 
3, bygning 1443, Lokale L021 Herefter sender studiekontoret kontrakten til underskrift (godkendelse) 
hos den fagansvarlige, hvorefter den returneres den til studiekontoret, som sender kopi til dig. 

 
Det projektorienterede forløb afsluttes med en portfolio med mundtlig prøve. Du kan læse mere om de 
enkelte profiler, kompetencemål, evalueringskriterier og eksamensform i fag- og prøvebeskrivelsen for 
den enkelte profil, som du finder i AUs kursuskatalog. 
 

 Nogle studerende vælger at tage i praktik i en længere periode end de 12 uger, som er anbefalet. I 

sådanne tilfælde skal du være opmærksom på, at det kan få betydning for retten til at oppebære SU. 

Spørgsmål herom skal rettes til Studievejledningen i bygning 1484 Lokale 127. 

 Tilmelding til speciale: Som en konsekvens af fremdriftsreformen vil alle studerende automatisk blive 
tilmeldt specialet med start 1. februar. Læs mere om fremdriftsreformen her:  
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/fremdriftsreformen-aarhus-bss/ 
 
 

 Vær opmærksom på, at tredje semester udover en faglig profil eller et projektorienteret forløb også 
indeholder en valgfagsblok på 10 ECTS. I overblik ser det tredje semester således ud: 
 

 
3. semester 
 

 
Fagprofil ELLER projektorienteret forløb 

(20 ECTS) 
 

 
Valgfag 

(10 ECTS) 

  
Vigtige deadlines: 

 Du skal i perioden fra den 1.-10. maj tilmelde dig enten en faglig profil eller projektorienteret forløb. 

 Du skal i perioden fra den 1.-10. maj vælge, hvilken faglig profil du ønsker at følge. 

 Du skal aflevere din kontrakt vedr. det projektorienterede forløb i Tåsingegade 3, bygning 1443, Lokale 
L021 senest 7. august. 

 Alle ordinære eksaminer vil blive afholdt i december/januar terminen 2016/17.Reeksamen vil 
blive afholdt i april/maj 2017 

 
Links: 

 AUs kursuskatalog: http://kursuskatalog.au.dk/ 
 

 Kontrakt til projektorienteret forløb: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/studievejledning/praktik-
kandidat/virksomhedskommunikation-og-corporate-communication/  

 

 Specialeregler og datoer for specialeregistrering: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/bachelorprojekt-og-speciale/kandidatafhandling/  

 
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til studievejledningen: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/bcom/studievejledning/studievejledningen-for-

erhvervskommunikation-og-erhvervssprog/  

MGD/Marts 2016 
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