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Referat fra nr. 8 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervs-

kommunikation 

 
Tid: den 19. maj 2011 kl. 12.30  

Sted: K102 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden til møde nr. 8 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 7 

3. Meddelelser 

4. Forslag til ny struktur på TT-profilen 

Bente Jacobsen deltager under behandling af punktet 

Forslag til ny struktur fremsendes inden mødet 

5. Regler for tilmelding i forbindelse med praktik 

Bilag: Forudsætninger for praktikophold 

6. Studieordningsændringer for kandidatstudierne på sprog 

Bilag: Forslag til ændring af reeksamen i forbindelse med TT: Teori 

og metode  

Forslag til indsættelse af fag fra ARTS i studieordningen for CLM 

fransk på profilen Europæiske Studier (forslag fremsendes inden 

mødet) 

7. Studieordningsændringer for kandidatstudiet i virksomhedskommu-

nikation samt på MACC 

Bilag: Forslag til nye prøvebeskrivelser for virksomhedskommuni-

kation 1. og 2. semester, optag 2011 

Bilag: Forslag til ændringer af prøvebeskrivelser for 3. semester på 

virksomhedskommunikation og MACC, optag 2011 

8. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen 

Lektor Christa Thomsen 

Lektor Irene Pollach 

Lektor Poul Erik Jørgensen 

Stud.ling.merc. Sarah Primdahl Rasmussen 

Stud.ling.merc. Anne Saugstrup Andersen 

 

Desuden deltog: 

Dennis Karlsen, Studievejledningen 

Marianne Petersen, Studiekontoret 

Gitte Stavad Andersen, Studienævnssekretariatet 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 2. Godkendelse af referat nr. 7 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Sprogsamarbejde mellem ARTS/BS 

Der er igangsat et samarbejde mellem sproguddannelserne inden for engelsk, 

fransk, spansk og tysk på ARTS og BS med henblik på at undersøge mulighe-

derne for uddannelsessamarbejde inden for de 4 sprog på tværs af de to fakul-

teter. 

Der er nedsat en styregruppe bestående af prodekaner, institutledere og stu-

dieledere. Under styregruppen er der nedsat 5 arbejdsgrupper - 1 på tværs af 

kandidatuddannelserne og 4 sprogspecifikke for BA. Prodekanerne for de to 

områder har udarbejdet kommissorium for grupperne. 

Arbejdet i grupperne er inddelt i to faser. På kort sigt (det vil sige med ikraft-

træden undervisningsåret 2011-2012) skal kandidatgruppen finde et fransk-

fag på ARTS, som kan indsættes som obligatorisk basisfag for vores fransk-

studerende med EUS-profilen, undersøge hvilke fag på ARTS, der kan for-

håndsgodkendes som valgfag på BS samt undersøge hvilke fag på BS, der kan 

forhåndsgodkendes som konstituerende fag på ARTS med henblik på udar-

bejdelse af fælles valgfagskatalog. På længere sigt (det vil sige med ikrafttræ-

den for undervisningsåret 2012-2013) skal kandidatgruppen undersøge mu-

ligheder for ”gensidig rekvirering” inden for de obligatoriske fag/basisfag, 

desuden skal der ske en kortlægning af de forskellige kompetenceprofiler in-

den for de to fakulteters sproguddannelser. 
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Den 13. maj 2011 afleverede arbejdsgruppen for kandidatuddannelserne deres 

indstilling vedr. opgaverne på kort sigt. Gruppen indstillede følgende: 

 BS forhåndsgodkender obligatoriske fag fra ARTS (som alle har sprog-

ligt indhold) for studerende på CLM inden for de relevante sprog, 

medmindre der er overlap med basis- eller profilfag på CLM.  

 BS forhåndsgodkender konstituerende fag fra ARTS, hvis eksamen fo-

regår på de studerendes fremmedsprog eller på dansk.  

 ARTS godkender en række basis- profil- og valgfag fra BS som konsti-

tuerende fag (30 ECTS) 

Det blev besluttet, at den endelige oversigt over det konkrete fagudbud fra 

ARTS skal fremsendes til godkendelse i studienævnet for sprog og erhvervs-

kommunikation før hver tilmeldingsfrist. 

På grund af samarbejdet med ARTS er fristen for tilmelding til valgfag på 

CLM sprog udsat, således at nogle af ARTS-fagene kan komme med i et fælles 

valgfagsudbud.  

Aftagerpaneler og forankring 

På det sidste møde i kandidatstudienævnet efterlyste Christa Thomsen be-

slutning fra uddannelsesledelsens side om, hvor aftagerpanelerne forankres. 

Der er endnu ikke truffet en afgørelse herom, men Peder Østergaard har op-

lyst, at han vil arbejde for, at de forankres i studienævnene. 

Møde vedrørende IMK-profilen 

Der har været afholdt et møde mellem aftagerpanelets repræsentant for IMK-

profilen Charlotte Støvring og en gruppe undervisere fra IMK-profilen. Mødet 

var planlagt som opfølgning på Charlotte Støvrings kommentarer til kompe-

tencebeskrivelserne på profilen. 

Poul Erik Jørgensen orienterede kort om mødet og omdelte et referat. På næ-

ste møde skal studienævnet drøfte IMK-profilen med udgangspunkt i refera-

tet fra mødet med Charlotte Støvring. 

 Ansøgninger til kandidatuddannelserne 2011 

Studielederen omdelte en oversigt over antallet af ansøgere fordelt på opta-

gelsesområder.  

På virksomhedskommunikation og MACC er der flere ansøgere end de 100 

pladser, der er annonceret, og her vil adgangsbegrænsningen træde i kraft. 

Retskravsstuderende, det vil sige BA med kommunikation, og studerende der 

har en bestået BAMMC, vil blive optaget på hhv. virksomhedskommunikation 
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og MACCC. De retskravsstuderende har fået besked herom. De resterende 

pladser fordeles efter gennemsnittet på de studerendes BA-eksamensbevis. 

 

Punkt 4. Forslag til ny struktur på TT-profilen 

Studienævnet havde inden mødet modtaget et forslag fra en gruppe undervi-

sere på TT-profilen (Bente Jacobsen, Tina Paulsen Christensen, Anne Schjol-

dager, Helle Dam Jensen, Carmen Heine, Patrick Leroyer, Tove Gadegaard) 

om udvikling af en ny TT-profil. 

 

Bente Jacobsen deltog under punktet og redegjorde for baggrunden og tan-

kerne bag det fremlagte forslag. Forslaget er udarbejdet med henblik på at til-

trække flere og bedre cand.ling.merc.-studerende til TT-profilen og at tilpasse 

uddannelsen bedre til arbejdsmarkedets behov ved bl.a. at give de studerende 

bredere kompetencer og skærpe dimittendernes faglige og professionelle 

identitet. 

 

Hovedlinjerne i forslaget er, at:  

 Der skabes flere generiske (tværsproglige) elementer, hvor der under-

vises af forskere inden for det pågældende område.  

 Der skal være større sammenhæng og progression mellem de forskel-

lige moduler. 

 Der skal være et større valgfagsudbud, som målrettes studerende på 

TT-profilen. 

 Profilfagene, bortset fra tolkning, ændres til kun at løbe over et seme-

ster.  

 Undervisningen i sprogteknologi skal ikke primært være færdigheds-

orienteret, men være et problematiserende læringsredskab, der skal 

gøre de studerende bevidste om værktøjernes rolle i oversættelsespro-

cessen. 

 Specialeforberedelse skal indgå i et obligatorisk modul på tværs af 

sprogene. 

 Der må ikke ske timereduktion i forhold til den nuværende TT-profil. 

 

Ifølge forslaget vil profilområdet (TT) omfatte 65 ECTS, basisområdet 10 

ECTS og valgfag 15 ECTS.  

 

Studienævnet så positivt på forslaget, og det blev besluttet at arbejde videre 

med tankerne bag den nye TT-profil. Forslaget vil blive behandlet på et møde 

med aftagerpanelet for erhvervssprog og international erhvervskommunikati-

on og vil dernæst blive sendt til høring i undervisningsgrupperne. 
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Punkt 5. Regler for tilmelding i forbindelse med praktik 

Studienævnet og studievejledningen får med jævne mellemrum henvendelser 

fra studerende, som gerne vil i praktik, før de har bestået (eller fulgt) nogle af 

profilfagene på CLM sprog, eller før de har valgt profil på kandidatuddannel-

sen i virksomhedskommunikation/MACC.  

 

Der er ikke pt. nærmere regler for hvilke forudsætninger, de studerende skal 

have, for at kunne komme i praktik. 

 

Formålet med praktikopholdet er imidlertid, at de studerende skal have mu-

lighed for at afprøve de kvalifikationer, som de har tilegnet sig i løbet af studi-

et, i praksis i forbindelse med løsning af profilrelevante opgaver i en virksom-

hed eller organisation. På grundlag heraf godkender studienævnet ikke prak-

tikophold for studerende, som ønsker at starte kandidatuddannelsen med et 

praktikophold. Men i alle andre tilfælde, hvor studerende har påbegyndt ud-

dannelsen, har studienævnet måttet godkende praktikophold.  

 

Studienævnet havde inden mødet fået fremsendt forslag til, hvordan det kan 

sikres, at formålet med praktikopholdet opfyldes.  

 

Studienævnet diskuterede det fremsendte forslag og besluttede at indskrive 

følgende i studiehåndbøgerne for 2011. 

 

CLM sprog 

De studerende skal have bestået 20 ECTS inden for profilområdet, før de kan 

tage et praktikophold. 

 

Kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation og MACC 

De studerende skal have valgt profil ved at være tilmeldt praktiksporet med 

det tilhørende undervisningsforløb, før de kan tage et praktikophold. 

 

 

Punkt 6. Studieordningsændringer for kandidatstudierne på sprog 

Forslag til ændring af reeksamen i forbindelse med TT: Teori og metode  

TT: teori og metode har løbende evaluering og reeksamen er en 12-timers 

prøve. Studienævnet har modtaget et forslag fra fagansvarlig Anne Scholdager 

om, at 12-timers prøven ændres til en mundtlig prøve på fremmedsproget 

med udgangspunkt i en på forhånd stillet opgave. 

Studienævnet godkendte den nye reeksamensform, således at reeksamen 

fremover ændres til en mundtlig prøve. Studienævnet havde dog enkelte 

kommentarer til formuleringen af den mundtlige prøve. Kommentarerne vil 

blive indarbejdet i prøvebeskrivelsen, og beskrivelsen indsættes i studieord-

ningen for optag 2011. 
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Anne Scholdager foreslår desuden i henvendelsen, at man på TT-profilen 

konverterer flere eksaminer fra 12-timers prøver til mundtlige prøver i for-

bindelse med reeksamen. Studienævnet var positivt indstillet over for anven-

delse af forskellige prøveformer i forbindelse med reeksamen, men afventer 

det videre arbejde med forslaget om udvikling af ny TT-profil. 

Forslag til indsættelse af fag fra ARTS i studieordningen for CLM fransk på 

profilen Europæiske Studier  

På grund af samlæsning mellem 1. og 3. semester på fransk på IMK og TT 

profilen, er der kun 10 ECTS basisfag på fransk. Det er et problem for de 

fransk-studerende, der vælger EUS-profilen, fordi det meste af undervisnin-

gen på profilen foregår på engelsk.  

 

I forbindelse med samarbejdet med ARTS har arbejdsgruppen for kandidat-

uddannelserne skullet finde et fag, der kunne indgå på EUS-profilen. Ved 

gennemgang af fagudbuddet på Fransk på ARTS er det eneste fag, der kan 

være relevant Teoretisk og praktisk sprog (10 ECTS). 

Studienævnet fandt ikke umiddelbart, at faget Teoretisk og praktisk sprog 

var optimalt for studerende på EUS-profilen på fransk. Studienævnet valgte 

dog at godkende indsættelse af faget i studieordningen, idet man imidlertid 

vil være opmærksom på muligheder for merit. 

  

Punkt 7. Studieordningsændringer for kandidatstudiet i virksom-

hedskommunikation samt på MACC 

Bilag: Forslag til nye prøvebeskrivelser for virksomhedskommunikation 1. 

og 2. semester, optag 2011 

Studienævnet godkendte de fremsendte forslag til prøvebeskrivelser for 1. og 

2. semester med enkelte kommentarer. Beskrivelserne vil blive revideret og 

indskrevet i studieordningerne for 2011. 

Bilag: Forslag til ændringer af prøvebeskrivelser for 3. semester på virk-

somhedskommunikation og MACC, optag 2011 

Studienævnet godkendte de fremsendte prøvebeskrivelser for profilfagene for 

3. semester. Der var dog enkelte steder, hvor studienævnet fandt, at der var 

brug for præciseringer mv. i beskrivelserne. Undervisningsgruppen vil blive 

bedt om at foretage disse præciseringer, før prøvebeskrivelserne indsættes i 

studiehåndbøgerne for 2011. 

 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 
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Mødet sluttede kl. 14.05 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirsten Wølch Rasmussen  Gitte Stavad Andersen   

Formand for studienævnet  Specialkonsulent 


