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Tid: Torsdag den 8. marts 2012 kl. 13.00 

 

Sted: K 101 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

3. Meddelelser 

4. Studieordningsændringer på kandidatuddannelsen i virksomhedskommuni-

kation og på MACC  

a. Profiludbud og projektorienteret forløb (praktik) 

b. Ændring af prøveform på 3. semester (prøve 12 og 13)  

c. Ændring af prøven i Corporate Communication på MACC 

d. Undervisningssprog (dansk vs. engelsk) 

Bilag: Indstillinger fra undervisningsgrupperne 

5. Ændring af prøven i EU’s kommunikation til offentligheden på EUS-profilen 

(CLM i sprog) 

Bilag: Forslag til ændring af prøven 

6. Drøftelse af evt. ændringer vedr. eksisterende aftagerpaneler  

Bilag: Principper for aftagerpaneler på dagstudierne på BSS, AU samt over-

sigt over medlemmer af aftagerpanelerne 

7. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efteråret 2011 og op-

følgningen herpå 

Bilag: Evalueringsresultater (kun til studienævnets medlemmer) 

8. Dimittendundersøgelse 

Bilag: Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2011 for hhv. bachelo-

rer og kandidater 

9. Eventuelt 
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Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

Bachelorstuderende Louise Lykke Østergaard (til kl. ca. 14.10) 

Bachelorstuderende Isabella Møller 

 

Fraværende med afbud: 

Lektor Iris Rittenhofer 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Bachelorstuderende Dina Rostom  

 

Desuden deltog: 

Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Lykke Zacho Kvistgaard, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Majbritt Nielsen, Information og vejledning 

André Hedegaard, Information og vejledning 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
Punkt 2. Godkendelse af referat af møde nr. 1 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Udbud af to-sproglige BA-uddannelser til optag 1. september 2012 

Ledelsen har besluttet at nedlægge kombinationerne fransk-spansk, fransk-tysk og 

spansk-tysk. Efter gymnasiereformen er der ikke mange studerende med to frem-

medsprog ud over engelsk, hvorfor det er svært at rekruttere studerende til disse 

kombinationer, som har et meget lille optag. 

 

Udbud af EUS-profilen på CLM i fransk, spansk og tysk 

Ledelsen har besluttet at lukke CLM-profilen Europæiske studier i fransk, spansk og 

tysk fra og med efteråret 2012. Det vil sige, at profilen fremover udelukkende udbydes 

inden for engelsk. 

 

Lukningen skyldes, at ACE Denmark har stillet nye krav til CLM-uddannelserne, som 

indebærer, at det ikke vil være muligt at sikre en tilstrækkelig stor fremmedsprogsdel 
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inden for hhv. fransk, spansk og tysk på profilen Europæiske studier. I de senere år 

har der desuden været et meget lille optag på profilen inden for de tre sprog. 

De berørte BA-studerende er orienteret ved brev og meddelelse på CampusNet. 

 

Genakkreditering af CLM (sprog) i 2012 

ACE har indkaldt forslag til kernefaglige eksperter til ACE-panelet. Efter høring af 

undervisnings- og forskningsgrupperne foreslås det, at man anvender de kernefaglige 

eksperter, der deltog ved sidste akkreditering. Derudover er der foreslået 6 eksperter, 

som tilsammen dækker alle sprog og profiler på CLM. 

 

ACE Denmark planlægger akkrediteringsbesøg på AU i efteråret i ugerne 38, 39 og 

40.  

 

Uddannelsessamarbejde - ARTS/BSS 

Der blev afholdt møde i styregruppen den 5. marts vedr. implementering af samar-

bejdet. Den systemmæssige understøttelse af samarbejdet er ikke klar, idet der ikke 

vil være etableret et fælles system for undervisnings- og lokaleplanlægning, og der ik-

ke vil være en fælles e-læringsplatform fra studiestart 2012. Desuden kan de nuvæ-

rende problemer med STADS ikke forventes løst til studiestart 2012. På mødet blev 

det derfor besluttet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at realisere samarbejdet 

fuldt ud fra studieåret 2012, som beskrevet i det oprindelige kommissorium. 

 

Ken Henriksen, Aase Møller og Kirsten Wølch Rasmussen udarbejder forslag til, hvil-

ke dele af bachelorsamarbejdet der skal implementeres fra studiestart 2012, og hvilke 

dele der skal vente til 2013. For så vidt angår kandidatuddannelserne, blev det beslut-

tet, at det fælles obligatoriske kultur- og samfundsfag udbydes fra 2013. Faget vil væ-

re sprogspecifikt og skal på BSS vægte 5 ECTS.  

 

For så vidt angår efteråret 2012 og foråret 2013, reduceres samarbejdet til de områ-

der, hvor der er størst behov, hvilket typisk vil være inden for de sprog, hvor der er 

færrest studerende. 

 

U-days og Kandidat Åbent Hus 

Der blev afholdt U-days og Kandidat Åbent Hus på AU den 1., 2. og 3. marts og på AU 

Herning den 10. marts. 

 

Rigsrevisionen – spørgeskemaundersøgelse 

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge universiteternes udbud af forskningsbase-

ret undervisning. Der er udvalgt 100 uddannelser på tværs af landets universiteter, 

som skal indgå i undersøgelsen, herunder BA-uddannelsen med kombinationen en-

gelsk og europæiske studier. Kirsten Wølch Rasmussen er som studieleder blevet 

bedt om at besvare et spørgeskema med bl.a. spørgsmål vedrørende uddannelsens 

undervisningstimer, VIP/DVIP-ratio mm. Spørgeskemaets resultater kommer til at 

indgå i Rigsrevisionens beretning, som forventes offentliggjort august 2012.  
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Dansk kommunikationsforening – spørgeskemaundersøgelse 

Dansk kommunikationsforening er i gang med at udarbejde en oversigt over de for-

skellige kommunikationsuddannelser i Danmark, og studielederne er blevet bedt om 

at udfylde et spørgeskema vedr. omfang og indhold i uddannelserne, samspil mellem 

uddannelse og erhverv, forskning og samfund og globaliseringsparathed. 

 

Kvalitetssikring af internationale ansøgere og fakultetsstipendier 

Studienævnet har fået tilsendt to notater om hhv. procedure i forbindelse med kvali-

tetssikring af internationale ansøgere og model for tildeling af fakultetsstipendier. De 

to notater vil pga. en kort svarfrist blive sendt til skriftlig høring. 

 

Studienævnets betegnelse 

Studienævnets betegnelse på hhv. dansk og engelsk er Studienævnet for Erhvervs-

kommunikation/Board of Studies for Business Communication. 

 

Projekt Digital Eksamen 

AU ønsker at afdække mulighederne for at afskaffe papir og gøre skriftlige prøver 

100% digitale. Der blev omdelt informationer om Projekt DigEx. Studielederne vil 

blive kontaktet vedr. evt. deltagelse i et pilotprojekt. Helle Kryger Aggerholm oplyste, 

at hun allerede havde deltaget i et pilotprojekt vedr. DigEx, og at hun fandt systemet 

temmelig tungt og tidskrævende. 

 

Næstformanden havde følgende meddelelse: 

 

Communication Council 

Hvert fag eller fagområde på AU har sit eget fagråd, der arbejder for at sikre de stude-

rendes rettigheder samt præge udviklingen og studiemiljøet på de enkelte studier. For 

sprog- og kommunikationsstuderende er der etableret et fagråd Communication 

Council, som har 3 mandater i Fællesrådet.  

 

Punkt 4. Studieordningsændringer 

 

Punkt 4a. Profiludbud og projektorienteret forløb 

Undervisningskoordinatorerne på MACC og Virksomhedskommunikation, Birte 

Asmuss og Sophie Esmann Andersen, har fremsendt forslag til studienævnet om ned-

læggelse af profilerne Turismekommunikation og Offentlig kommunikation fra og 

med optag 2012. Profilerne har generelt haft en lav søgning, og i 2011 blev de ikke op-

rettet pga. manglende søgning. Det er desuden ikke på nuværende tidspunkt muligt 

at forskningsdække profilerne, såfremt de skulle blive oprettet.  

 

Studienævnet godkendte forslaget. Studienævnet gav samtidigt udtryk for, at det kan 

overvejes at oprette valgfag inden for turismekommunikation og offentlig kommuni-

kation, og at særligt elementer fra offentlig kommunikation kan indtænkes i de reste-

rende profiler. 
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Undervisningsgrupperne har desuden stillet forslag om en ændring af strukturen på 

profil- og projektsporet (tredje semester) på Virksomhedskommunikation og MACC.  

Ændringen indebærer, at det nuværende projektspor erstattes af en selvstændig pro-

jektorienteret profil bestående af et projektorienteret forløb på min. 12 uger efterfulgt 

af en portfolio-opgave med mundtligt forsvar (20 ECTS). Derudover vil der være et 

valgfag på tredje semester (10 ECTS). Tredje semester vil på de øvrige profiler på 

virksomhedskommunikation og MACC bestå af et profilspecifikt fag (20 ECTS) samt 

et valgfag (10 ECTS). Der vil være mulighed for, at forelæsningerne på de profilspeci-

fikke fag kan foregå på engelsk på virksomhedskommunikation, således at der kan 

samlæses med profilerne på MACC’en. Holdtimerne vil foregå på dansk. På virksom-

hedskommunikation vil de studerende fortsat have mulighed for at vælge MACC-

profilen Global Communication in a Corporate Perspective, der udbydes på engelsk.  

 

Baggrunden for forslaget er et ønske om en forenkling af den nuværende struktur 

med henblik på en bedre udnyttelse af VIP-ressourcerne og en højnet kvalitet i un-

dervisningen. Med den nye struktur vil undervisningen blive mere målrettet i forhold 

til, om de studerende ønsker en specialisering inden for et teoretisk felt eller en appli-

cering af deres teoretiske viden inden for virksomhedskommunikation i bred for-

stand.  

 

Studienævnet godkendte forslaget. Formanden beder undervisningsgrupperne på 

virksomhedskommunikation og MACC udfærdige fag- og prøvebeskrivelser for de tre 

profilspecifikke fag. Det blev desuden aftalt, at der skal udarbejdes retningslinjer, 

som sikrer studerende mulighed for at skifte fra projektprofilen til en anden profil, 

hvis der opstår problemer med at finde en praktikplads eller lignende.  

 

4b. Ændring af prøveform på tredje semester  

Undervisningskoordinatorerne på MACC og Virksomhedskommunikation, Birte 

Asmuss og Sophie Esmann Andersen, har fremsendt forslag til studienævnet vedrø-

rende ændring af prøveformen på projektsporet med virkning for årgang 2011. Den 

nuværende mundtlige eksamen ønskes erstattet af en 12-timers skriftlig hjemmeop-

gave, idet det vurderes, at en skriftlig hjemmeopgave er mere egnet som udprøvning 

på projektsporet. 

 

Studienævnet godkendte forslaget, idet der blev lagt vægt på, at studenterrepræsen-

tanterne i studienævnet anså forslaget som en forbedring. 

 

4c. Ændring af prøven i Corporate Communication på MACC 

Undervisningsgruppen på MACC ønsker at ændre den nuværende projekteksamen 

(gruppeopgave med individuelt forsvar) til en portfolioeksamen (Individuel(le) opga-

ve(r) uden forsvar). Forslaget begrundes med, at en portfolioeksamen er mere veleg-

net til at dække fagets brede, introducerende indhold. Derudover har den nuværende 

projekteksamen betydet, at der bruges uforholdsmæssigt meget tid på at lære de stu-

derende om metoder til projektskrivning. Grunden, til at der ønskes individuel eksa-

men, er, at de studerende i de fleste tilfælde vælger at skrive alene, og at dette ønskes 
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formaliseret. Fravalget af det mundtlige forsvar skyldes, at det har vist sig, at forsva-

ret sjældent har nogen reel betydning for karakteren. 

 

Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at de gennem projekteksamenen opnår 

metodiske færdigheder, der ruster dem til deres speciale. Studenterrepræsentanterne 

ønskede desuden at opretholde muligheden for at skrive sammen. Endeligt lagde de 

vægt på, at fagets brede, introducerende indhold burde kunne udprøves netop gen-

nem et mundtligt forsvar. 

 

Sophie Esmann Andersen understregede, at den reelle læring i faget ikke bør over-

skygges af metodiske hensyn. Hun oplyste desuden, at eksamensformen på det nuvæ-

rende metodefag på virksomhedskommunikation/MACC er under revision, og at tan-

ken er, at eksamensformen skal indeholde et undersøgelsesdesign. Denne ændring vil 

kunne reducere behovet for projekteksamen på Corporate Communication. 

Studienævnet besluttede på den baggrund at udsætte punktet, indtil der foreligger en 

revideret prøvebeskrivelse på metodefaget.  En eventuel ændring på Corporate Com-

munication vil dermed først kunne træde i kraft for studieåret 2013/2014. 

 

4d. Undervisningssprog 

Undervisningskoordinatorerne på MACC og Virksomhedskommunikation, Birte 

Asmuss og Sophie Esmann Andersen, indstiller til, at forelæsningerne på HRM-

profilen i efteråret 2012 bliver samlæst på engelsk på tværs af virksomhedskommuni-

kation og MACC. I tilfælde af, at der ikke er et tilstrækkeligt antal studerende til op-

rettelsen af to hold på undervisningssporet (et dansk og et engelsk), foreslås det, at 

også holdundervisningen foregår på engelsk på tværs af de to uddannelser. Begrun-

delsen for samlæsningen er et ønske om at optimere brugen af undervisningsressour-

cer. Ændringen vil gælde for studerende på 2010-ordningen, som er på profilseme-

stret i efteråret 2012.  

 

Studienævnet godkendte kun delvist indstillingen, idet der blev lagt vægt på, at der 

var tale om ændringer med tilbagevirkende kraft. Det blev besluttet, at kun forelæs-

ninger og ikke holdtimer vil kunne samlæses på engelsk, idet studerende på virksom-

hedskommunikation skal have mulighed for at kommunikere på dansk på holdtimer-

ne. Eksamenssproget for studerende på de profiler, der udbydes under virksomheds-

kommunikation skal være dansk, da man ikke kan ændre eksamenssproget, efter at 

de studerende er optaget på en uddannelse. 

 

Punkt 5. Ændring af prøven i EU’s kommunikation til offentligheden på 

EUS-profilen  

Fagansvarlig Chiara Valentini har efter aftale med undervisningskoordinator på EUS-

profilen, Poul Erik Jørgensen, fremsendt forslag om, at prøven ændres fra en 12-

timers prøve til en skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed. Baggrunden for æn-

dringen er, at den foreslåede prøveform giver de studerende mulighed for i højere 

grad at reflektere teoretisk over anvendelse af teorier, modeller og begreber, og at de 
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studerende kan opnå en dybere forståelse af relevante problemstillinger inden for 

EU-konteksten.  

 

Studienævnet imødekom forslaget, men lagde vægt på, at der i udprøvningen stadig 

skal være et vist fokus på de studerendes praktiske færdigheder i forhold til fagets 

indhold. 

 

Punkt 6. Drøftelse af evt. ændringer vedr. eksisterende aftagerpaneler  

I 2009 blev der etableret to aftagerpaneler for de uddannelser, der nu hører under 

Studienævnet for Erhvervskommunikation: 

 

1. Aftagerpanelet for Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation  

2. Aftagerpanelet for virksomhedskommunikation. 

 

De to paneler var forankrede både i studienævn og ved EKOM. 

 

Panelerne bestod oprindeligt af 3 medlemmer, men sidste år blev det besluttet at ud-

vide panelet for Erhvervssprog og international erhvervskommunikation til 6 med-

lemmer (dvs. 2 medlemmer for hver profil). Pt. er der 4 medlemmer. 

 

Panelernes primære rolle er at rådgive studienævn og institutter (fortrinsvis EKOM) i 

uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder særligt spørgsmål vedrørende uddannel-

sernes forhold til arbejdsmarkedet. 

 

I Herning har man ikke et egentligt aftagerpanel, men har i stedet anvendt erhvervs-

repræsentanter fra den tidligere rådgivende bestyrelse som sparringspartnere i for-

hold til hele AU Hernings uddannelsesportefølje. Det foreslås at fastholde denne mo-

del. 

 

Der er nu vedtaget nogle overordnede principper for aftagerpaneler på BSS, som var 

udsendt som bilag til punktet. Studienævnet er blevet bedt om inden 1. april at oplyse 

 

- hvor mange paneler, man ønsker, og hvilke uddannelser de skal dække 

- hvem, der er medlem af panelerne 

- begrundelse for panelernes sammensætning 

 

Studienævnet foreslog at fastholde de to eksisterende aftagerpaneler for hhv. sprog og 

virksomhedskommunikation. Aftagerpanelet for sprog foreslås udvidet til 6 med-

lemmer, og aftagerpanelet for virksomhedskommunikation til 4 medlemmer. Inden 

studienævnet melder tilbage til prodekanen for uddannelse, ønsker man at høre un-

dervisningsgruppernes vurdering af forslaget samt indkalde deres forslag til nye med-

lemmer af aftagerpanelerne. Forslagene vil blive udsendt til skriftlig høring inden den 

1. april. 
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Punkt 7. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen fra efter-

året 2011 og opfølgningen herpå 

Formanden orienterede om den hidtidige politik vedr. opfølgning på undervisnings-

evalueringer. Det har været målet, at gennemsnittet af de studerendes samlede ud-

bytte af et fag bør ligge på mindst 3,0. Når det samlede udbytte har været under 3,0 

har studienævnene rettet henvendelse til undervisningskoordinatoren for det pågæl-

dende fag og bedt vedkommende om at følge op på resultatet ved en samtale med un-

derviser/fagansvarlig og give en tilbagemelding om, hvad man har aftalt at gøre for at 

rette op på eventuelle problemer.  

 

Studienævnet kunne tilslutte sig denne procedure, og der rettes henvendelse til de re-

spektive undervisningskoordinatorer vedr. fag med et samlet udbytte under 3,0.  

 

Der var enighed om, at evalueringsresultaterne generelt ser fine ud. Der er 17 fag, 

hvor det gennemsnitlige udbytte ligger under 3, men ved mange af disse fag ligger re-

sultatet lige netop under 3. 

 

Lektor Eva Sørum Poulsen forespurgte, om man på AU, Herning kan anvende den 

samme undervisningsevalueringsprocedure som på BSS. Formanden undersøger det-

te. 

 

Punkt 8. Dimittendundersøgelse 

Siden 2007 har AU hvert andet år udarbejdet en beskæftigelsesundersøgel-

se/dimittendundersøgelse blandt bachelorer, kandidater samt ph.d.’er. Formålet er 

bl.a. at undersøge dimittendernes videre karriereforløb og bede dem vurdere uddan-

nelsernes enkelte fagelementer samt anvendeligheden i erhvervslivet af de kompe-

tencer, dimittenderne udstyres med gennem uddannelsen.  

 

Resultaterne af 2011-undersøgelsen var udsendt som bilag til punktet. I undersøgel-

sen er kun de samlede resultater for BSS opgjort, og da de dækker mange forskellige 

uddannelser, er de ikke så anvendelige for studienævnet. Det undersøges, om studie-

nævnet – som tidligere – kan få resultater på uddannelsesniveau. 

 

Punkt 9. Eventuelt  

Mødekalender 

Studenterrepræsentanterne gav udtryk for, at de ønskede en fast mødekalender for 

studienævnsmøderne. Det er vanskeligt at udarbejde en fast mødekalender, da man 

ikke kan forudse alle høringer/sager, studienævnet skal tage stilling til. Det tilstræbes 

i stedet, at møderne planlægges med min. 3 ugers varsel. 

 

Dispensationssager 

De studerende opfordrer til, at der på næste møde orienteres lidt nærmere om be-

handlingen af dispensationssager. 
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Mødet sluttede kl. ca. 15.00. 

 

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 

 

  

 


