
Forelæsninger i International Markedskommunikation I /Lectures in International 
Communication Management I (the lectures are in Danish) 
 
Forelæsningerne, der foregår på dansk, er opdelt i: 
 
1) Markedskommunikation 
 
Disse forelæsninger udbydes i tilknytning til følgende fag: 

• International Communication Management (valgfag inden for engelsk) 
• International markedskommunikation (obligatorisk fag inden for fransk) 
• International markedskommunikation for sprogstuderende (valgfag inden for spansk hhv. 

tysk) 
• International markedskommunikation for kommunikationsstuderende (valgfag inden for 

spansk hhv. tysk) 
 
 
KOMPETENCEMÅL 
Forelæsningerne understøtter de kompetencemål, der er opstillet for ovennævnte fag. 
 
 
INDHOLD 
For at opfylde disse formål skal de studerende tilegne sig grundlæggende viden om relevante 
begreber, modeller og teorier inden for moderne og postmoderne markedskommunikation set i et 
internationalt perspektiv med fokus på: 

• teorier og modeller, som kan bruges til analyse og produktion af opgaver inden for 
international markedskommunikation 

• relevante kommunikative parametre for kommunikationen mellem virksomheder og 
reklame- eller PR-bureauer på den ene side og industrielle eller private forbrugere på den 
anden side 

• vigtige genrer inden for markedskommunikation såsom reklameannoncer, mailings, 
produkt- og imagebrochurer, websites og pressemeddelelser. 

 
2) Marketing 
 
Disse forelæsninger udbydes i tilknytning til følgende fag: 

• International Communication Management (valgfag inden for engelsk) 
• International markedskommunikation (obligatorisk fag inden for fransk) 
• International markedskommunikation for sprogstuderende (valgfag inden for spansk hhv. 

tysk) 
• International markedskommunikation for kommunikationsstuderende (valgfag inden for 

spansk hhv. tysk) 
• Ekstern kommunikation (obligatorisk fag inden for virksomhedskommunikation) 

 
 
KOMPETENCEMÅL 
Forelæsningerne understøtter de kompetencemål, der er opstillet for ovennævnte fag. 
 
 
INDHOLD 
For at opfylde disse formål skal de studerende tilegne sig grundlæggende viden om relevante 
begreber, modeller og teorier inden for marketing omfattende  



• en grundlæggende forståelse for marketings rolle i en virksomheds beslutningsprocesser; der 
fokuseres på beslutningsprocesser, som kræver en markedsmæssig viden og stillingtagen, og 
undervisningen giver hermed en forståelse for de strategiske beslutninger, som en 
virksomhed skal træffe i relation til markedsmæssige forhold 

• en forståelse for fastlæggelse af en virksomheds parametermix på baggrund af viden om 
virksomhedens relative kompetencer og de markedsmæssige muligheder. 

 
Kommunikationsparameteren relateres således til de øvrige handlingsparametre.  
 
 


