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Medlemmerne af Studienævnet 

for Erhvervskommunikation 

Referat af møde nr. 4 i Studienævnet for Erhvervskommunikation 

 

 

 
Tid: Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 11.00 

 

Sted: K 104 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 3 

3. Meddelelser 

4. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser på CLM 

a. Metodefag på CLM i virksomhedskommunikation 

Bilag: Indstilling og fagbeskrivelse 

b. Metodefag på MACC 

Bilag: Indstilling (se under a) og fagbeskrivelse 

c. Strategic Management of Organisations in a Communicative Perspective 

(MACC) 

Bilag: Indstilling og fagbeskrivelse 

5. Høring vedr. revidering af bacheloruddannelserne i international virksom-

hedskommunikation 

Bilag: Høringsbrev 

6. Revidering af BA MMC’en og udkast til kommissorium for arbejdsgruppe 

Bilag: Forslag til kommissorium 
7. Drøftelse af om bachelorer fra ICM skal have retskrav på at blive optaget på 

MACC og/eller CLM i virksomhedskommunikation 

8. Studiemiljøundersøgelse 2012: Diskussion af indstilling af projektforslag 

Bilag: Henvendelse fra dekanatet af 31.5.2012 

9. Retningslinjer for vejledning (punktet er udsat fra møde nr. 3) 

Bilag: Forslag fra arbejdsgrupper 

10. Norm for vejledning ifbm. bachelorprojekter 

Bilag: Henvendelse fra koordinatorerne på engelsk 
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11. Principper for holdsammenlægninger 

12. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. politisk kommunika-

tion (punktet er udsat fra møde nr. 3) 

Bilag: Forslag til kommissorium 

13. Eventuelt 

 
Til stede: 

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen (Formand) 

Lektor Helle Kryger Aggerholm 

Lektor Sophie Esmann Andersen 

Lektor Helle Dam-Jensen 

Lektor Iris Rittenhofer 

Lektor Eva Sørum Poulsen 

Kandidatstuderende Gitte Hansen Gade (Næstformand) 

Kandidatstuderende Nadja Bang Hansen 

Bachelorstuderende Isabella Møller 

Bachelorstuderende Louise Lykke Østergaard 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen (Observatør) 

 

Fraværende med afbud: 

Kandidatstuderende Anne Saugstrup Andersen 

 

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. 3 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 3. Meddelelser 

Formanden havde følgende meddelelser: 

 

Udvidelse af Aftagerpanelet for virksomhedskommunikation 

AU Herning skal have en repræsentant i Aftagerpanelet for Virksomhedskommunika-

tion, da multimediedelen af ICM-uddannelsen ikke dækkes af de nuværende panel-

deltagere. AU Herning vender tilbage med forslag. 

 

Observatør i studienævnet 

ICM-studerende Kasper Klit Andersen er indtrådt som observatør i studienævnet i 

stedet for Dina Rostom. 
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Oprettelse af valgfag på BA 

Der blev omdelt oversigt over de valgfag på BA, der oprettes på 5. semester i efteråret 

2012. 

 

Følgende valgfag oprettes ikke pga. for få tilmeldinger:  

 

Introduktion til teknisk sprog (engelsk) 

Produktion af virksomhedens tekster (tysk) 

Das moderne Deutschland (tysk) 

Environmental Corporate Presentations (BA MMC) 

Microethnography of workplace interaction (BA MMC) 

 

Studieleder Helle Kryger Aggerholm orienterede om, hvilke profiler der oprettes i ef-

teråret 2012 på virksomhedskommunikation og MACC: 

 

Oprettelse af profiler på CLM i Virksomhedskommunikation og MACC 

Virksomhedskommunikation: 

IMK og PR-profilen oprettes. Forelæsninger samlæses med IMC and PR-profilen på 

MACC og vil foregå på engelsk, mens holdundervisningen fortsat vil foregå på dansk 

på virksomhedskommunikation. 

 

Profilerne Offentlig Kommunikation, Turismekommunikation og HR Kommunikati-

on oprettes ikke grundet for få tilmeldinger. Studerende, der har valgt HR Kommuni-

kation, vil have mulighed for at tage profilen HR Communication på MACC. 

 

MACC: 

Profilerne HR Communication og IMC and PR oprettes. På IMC and PR samlæses fo-

relæsninger med IMK og PR på virksomhedskommunikation. Forelæsningerne vil fo-

regå på engelsk. 

 

På profilen Global Communication oprettes kun projektsporet og ikke undervisnings-

sporet, da der var for få tilmeldinger til dette. 

  
Punkt 4. Godkendelse af fag- og prøvebeskrivelser på CLM 

 

4a. og 4b. Metodefag på CLM i virksomhedskommunikation og MACC 

Birte Asmuss har på vegne af undervisningsgrupperne på virksomhedskommunikati-

on og MACC fremsendt forslag til ændring af fagene ”Metode” (virksomhedskommu-

nikation) og ”Scientific Methods” (MACC), der har identisk fag- og prøvebeskrivelse. 

Det foreslås, at varigheden af den skriftlige hjemmeopgave ændres fra 3 dage til 12 

timer. Hjemmeopgaven vil som hidtil tage udgangspunkt i en case, men behandlin-

gen af casen vil være anderledes med den nye prøveform. Hvor behandlingen af casen 

hidtil har taget udgangspunkt i en række stillede spørgsmål, skal den studerende i 
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stedet selvstændigt opstille en relevant problemformulering og udarbejde et tilhøren-

de undersøgelsesdesign.  

 

Det foreslås desuden, at forelæsninger samlæses mellem virksomhedskommunikati-

on og MACC. Forelæsningerne vil foregå på engelsk, mens holdundervisningen fort-

sat vil foregå på hhv. dansk og engelsk.  

 

Begrundelsen for ændringerne er, at der er behov for at sikre, at de studerende opnår 

en bredere og samtidig mere anvendelsesorienteret forståelse af videnskabelige me-

toder. 

 

Helle Kryger Aggerholm oplyste slutteligt, at der er foretaget ændringer i tilrettelæg-

gelsen af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten af denne. Undervisningen 

vil blive varetaget af forskellige undervisere, der hver især har stor viden om de re-

spektive metoder, der undervises i, og dermed er særligt kvalificerede til at undervise 

i en/flere af de pågældende metoder. 

 

Forslagene blev godkendt.  

 

4c. Strategic Management of Organisations in a Communicative Perspec-

tive (MACC) 

Birte Asmuss har på vegne af undervisningsgruppen på MACC fremsendt forslag til 

ændring af prøvebeskrivelsen på faget ”Strategic Management of Organisations in a 

Communicative Perspective”. Den nuværende mundtlige eksamen ønskes ændret til 

en 12 timers skriftlig hjemmeopgave, ligesom der foreslås ændringer i evalueringskri-

terierne. Begrundelsen for ændringerne er et ønske om, at de studerende skal intro-

duceres til en bredere og mere kritisk tilgang til strategisk ledelse. 

 

Forslaget blev godkendt.  

 

Studienævnets medlemmer fandt det hensigtsmæssigt, at der foretages tilsvarende 

ændringer i faget ”Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv” på virksom-

hedskommunikation og foreslog, at ECTS-vægten på dette fag ændres fra 5 til 10 

ECTS, som svarer til omfanget på ”Strategic Management of Organisations in a 

Communicative Perspective”. Det blev aftalt, at studienævnet forespørger undervis-

ningsgruppen på virksomhedskommunikation om muligheden for at indarbejde de 

foreslåede ændringer i faget ”Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv” med 

virkning fra optag 2013. 

 

Punkt 5. Høring vedr. revidering af bacheloruddannelserne i internatio-

nal virksomhedskommunikation 

Der var udsendt forslag til høringsbrev til undervisningsgrupperne, og formanden re-

degjorde for baggrunden for høringen. På et institutseminar i december 2011 diskute-

rede underviserne bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation, 

og mange gav udtryk for, at de ønskede en revision af uddannelsen.  



 

 

    

Side 5/9 

 

AARHUS UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

 

 

Den direkte anledning til drøftelserne var EKOM’s ansøgning om godkendelse af en 

ny bacheloruddannelse inden for virksomhedskommunikation. Denne uddannelse 

var oprindeligt planlagt til start i 2013, men er nu foreløbigt sat på stand-by, da deka-

natet og EKOM har besluttet, at der først og fremmest skal fokuseres på en revision af 

BA MMC jf. punkt 6. En eventuel bacheloruddannelse i virksomhedskommunikation 

vil derfor tidligst blive udbudt med start 2015. Samtidig arbejder dekanatet og EKOM 

med tanker om at flytte Europæiske studier på BA over på BA MMC som en tonings-

mulighed.   

  

Studienævnets medlemmer var enige med formanden i, at det alligevel på nuværende 

tidspunkt vil være relevant at se på, om der er behov for at revidere BA.  

 

Studienævnet godkendte det fremsendte udkast til høringsbrev, som er meget åbent, 

da det er vigtigt at få alle forslag og kommentarer vedrørende en revision af BA.  

 

Høringsfristen blev fastsat til den 15. august 2012 (er efterfølgende rykket til den 1. 

september). 

 

På baggrund af høringssvarene vil der blive udarbejdet kommissorium til en eller fle-

re arbejdsgrupper. 
 

Punkt 6. Revidering af BA MMC’en og udkast til kommissorium for ar-

bejdsgruppe 

Dekanatet samt institutledelsen på EKOM har på baggrund af blandt andet en drøf-

telse af EKOM’s uddannelser i Advisory Board samt kandidatoptagelsestallene for 

2012 taget beslutning om at revidere og repositionere BA MMC’en. Den reviderede 

uddannelse skal udbydes fra årgang 2013. 

 

Revideringen har til formål at styrke de kommunikationsfaglige områder, hvorfor 

sprogfagene fjernes som selvstændigt element. Fagelementer som fx Academic Wri-

ting vil dog fortsat indgå. De fleste af fagene på uddannelsen vægter p.t. 5 ECTS, men 

vil fremover blive samlet til 10 ECTS-fag. 

 

Som nævnt under punkt 5 overvejes det at lægge Europæiske studier ind under BA 

MMC, så de studerende får mulighed for at vælge mellem to toninger: Business Stu-

dies eller European Studies. 

 

I tilknytning til kommissoriet var der udsendt forslag til ny BA MMC-struktur, og det 

blev fremhævet, at de fagtitler, der anvendes, er meget foreløbige og ikke udtryk for, 

at det faglige indhold ligger fast. 

 

Studienævnet godkendte det fremsendte kommissorium for arbejdsgruppen. Med-

lemmerne var dog ikke umiddelbart enige i, at B-niveau i matematik bør være et ad-
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gangskrav til uddannelsen, men afventer en mere detaljeret beskrivelse af uddannel-

sens indhold, inden der tages endelig stilling til denne forudsætning. 

 

Punkt 7. Drøftelse af om bachelorer fra ICM skal have retskrav på at blive 

optaget på MACC og/eller CLM i virksomhedskommunikation 

AU Herning har udtrykt ønske om, at bachelorer fra ICM får retskrav på at blive op-

taget på MACC og/eller CLM i virksomhedskommunikation. 

 

De studerende optages allerede på de pågældende uddannelser, men kun hvis der er 

et tilstrækkeligt antal pladser, da de hidtil ikke har haft retskrav på optagelse. Da alle 

studerende læser på Aarhus Universitet, fandt studienævnet det naturligt, at bachelo-

rer fra ICM sidestilles med BA MMC’erne og dermed får retskrav på optagelse MACC. 

De kan desuden søge ind på CLM i virksomhedskommunikation, men bliver kun op-

taget, hvis der er plads. Det samme gælder BA MMC’erne. 

 

Det vil blive indskrevet i de nye studieordninger, at bachelorer fra ICM har retskrav 

på optagelse på MACC. 

 

Punkt 8. Studiemiljøundersøgelse 2012: Diskussion af indstilling af pro-

jektforslag 

Der er afsat 235.000 kr. til EKOM til forbedring af det faglige studiemiljø, og under-

visningsgrupperne er på den baggrund blevet bedt om at indsende forslag til projek-

ter til studienævnet.  

 

Studienævnet drøftede de indkomne forslag og besluttede at fordele de afsatte midler 

til EKOM på følgende måde: 

 

Engelsk 39166 kr. 

Fransk 19583 kr. 

Spansk 39166 kr. 

Tysk 39166 kr. 

Kommunikation 39166 kr. 

BA MMC og 

MACC 

58749 kr. 

 

I fordelingen er der taget hensyn til, at fransk har det mindste antal studerende. BA 

MMC og MACC tildeles ekstra midler til internationaliseringstiltag. 

 

Studienævnet besluttede, at de enkelte undervisningsgrupper selv kan prioritere de 

tildelte midler. 
 

Undervisningsgrupperne vil blive informeret om prioriteringen af midlerne og vil bli-

ve bedt om at udarbejde projektansøgninger, som skal forelægges for uddannelsesud-

valget til godkendelse. Der forventes at komme en hurtig tilbagemelding på, hvilke 
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projekter der godkendes, således at de relevante projekter kan planlægges forud for 

studiestart. 

 

Studienævnet drøftede kort afrapporteringen af projekterne. Studienævnet fandt det 

hensigtsmæssigt, at afrapporteringen varetages af de relevante undervisningskoordi-

natorer.  

 

Punkt 9. Retningslinjer for vejledning 

I forbindelse med Studiemiljøundersøgelsen 2011 var et af projekterne på EKOM ud-

arbejdelse af retningslinjer for vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver. 

Formålet med projektet var at styrke de videnskabsteoretiske og metodiske elementer 

i uddannelserne, at skabe en tydeligere sammenhæng mellem bachelor og kandidat 

samt at sikre en ensartet vejledning på tværs af vejledere og uddannelser. 

 

Studienævnet godkendte retningslinjerne. 

 

Studienævnet drøftede, hvordan der bedst skabes kendskab til retningslinjerne 

blandt VIP’er, herunder eksterne undervisere, samt studerende. Det skal sikres, at al-

le vejledere bliver informeret om retningslinjerne forud for et vejledningsforløb. 

Formanden undersøger mulighederne for udsendelse af retningslinjerne til vejledere.  

 

Det blev nævnt, at der generelt er behov for at ruste de eksterne undervisere bedre til 

vejledningen. Det blev foreslået at udbyde et seminar for eksterne undervisere på 

EKOM, hvor retningslinjerne kunne indgå. Studieleder Helle Kryger Aggerholm un-

dersøger muligheden for dette. 

 

Retningslinjerne vil desuden blive lagt på Studieportalen. 

 

Punkt 10. Norm for vejledning ifbm. bachelorprojekter 
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra undervisningskoordinatorerne fra 

engelsk, som ønsker, at normen på 9 timer til vejledning pr. bachelorprojekt hæves. 

Baggrunden for forslaget er, at de studerende ifølge koordinatorerne virker meget 

usikre teoretisk, metodisk og indholdsmæssigt og derfor har brug for meget støtte og 

vejledning for at kunne gennemføre projektet.  

 

Det er ikke studienævnet, der fastsætter normerne, men det blev drøftet, om studie-

nævnet vil indstille til prodekanen for uddannelse, at normen hæves. 

 

Hvis normen for bachelorprojekter hæves, vil det betyde, at udgifterne (timerne) her-

til skal findes et andet sted i studiet. Det er temmelig dyrt at øge normen for individu-

el vejledning, og studienævnet fandt ikke, at det skal ske på bekostning af fælles un-

dervisning/vejledning. Herudover var der enighed om, at der skal sættes ind tidligere 

i studiet, hvis de studerende er teoretisk og metodisk usikre, når de går i gang med 

bachelorprojektet. Det fremsatte forslag kunne således ikke godkendes.  
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I henvendelsen fra undervisningskoordinatorerne nævnes desuden, at projektvejle-

derne ikke får honorering for den tid, de har vejledt studerende, der vælger at melde 

sig fra eksamen. Studienævnet opfordrer til, at instituttet så vidt muligt bruger de 

samme vejledere ved 1. og 2. forsøg. Hvis det i nogle tilfælde ikke er muligt, og der er 

tale om studerende, som har fået meget omfattende vejledning, kan timerne trækkes 

fra i vejledningstiden for vejleder 2. I særlige tilfælde kan der eventuelt søges ekstra 

honorering. 

 

Det overvejes, om det skal fremgå af prøvebeskrivelserne, hvor meget vejledningstid 

der er afsat til de prøver, hvor vejledning indgår. 

 

Punkt 11. Principper for holdsammenlægninger 

Da instituttet skal forsøge at anvende underviser- og økonomiske ressourcer bedst 

muligt, bliver det i flere tilfælde nødvendigt at lægge hold sammen, fordi der har væ-

ret et sådant frafald, at holdene er blevet mindre end ved studiestart. Det er tilfældet 

på BA 3. og 5. semester i efteråret 2012. 

 

Studienævnet drøftede, om der skal være en procedure for, hvordan holdsammen-

lægninger håndteres.  

 

Ved holdsammenlægninger tilstræbes det, at nye hold så vidt muligt har lige mange 

studerende, og da de fleste bacheloruddannelser er to-faglige, skal der desuden tages 

hensyn til, hvilken anden uddannelsesdel den enkelte studerende læser. Det kan der-

for være vanskeligt at tage hensyn til individuelle ønsker.   

 

Det blev foreslået, at de studerende fremover efter hvert semester skal melde tilbage, 

hvis de er del af en læsegruppe, som de ikke ønsker opsplittet. Ved eventuelle hold-

sammenlægninger, som ofte sker hen over sommeren, bør der i den udstrækning, det 

er muligt, tages hensyn til disse læsegrupper.  
 

Punkt 12. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. politisk 

kommunikation 

Dekanatet samt institutledelsen på EKOM har besluttet, at der skal udvikles en ny 

profil i politisk kommunikation på kandidatniveau. Baggrunden er, at der i flere år 

har været et meget lavt optag af studerende på CLM-profilen i Europæiske studier, og 

at man forventer, at en profil i politisk kommunikation vil være efterspurgt af både 

studerende og på arbejdsmarkedet. 

 

Profilen foreslås i kommissoriet udbudt som CLM-profil i engelsk for årgang 2013. 

Som nævnt under punkt 5 har dekanatet og EKOM tanker om at flytte Europæiske 

studier på BA over på BA MMC som en toningsmulighed. I forlængelse heraf er der 

planer om på sigt at udbyde profilen i politisk kommunikation på MACC som over-

bygning til BA MMC. 
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Studienævnet drøftede placeringen af profilen i politisk kommunikation på hhv. CLM 

engelsk og MACC. Studienævnet henstiller til, at profilen udbydes på CLM engelsk fra 

årgang 2013 til og med årgang 2015, da der dermed er en overbygningsuddannelse 

for BA-studerende fra optag 2012 og tidligere med Europæiske studier.  

 

Punkt 13. Eventuelt 

Kommende studienævnsmøder 

De to næste studienævnsmøder er planlagt til 

Torsdag den 13. september 2012 kl. 10-12  

Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 10-12  

 

Mødet sluttede kl. ca. 14.00. 

 

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 


