
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 
 
Uddannelsens struktur og indhold  
Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation er bygget op omkring to snævert 
forbundne hovedelementer: det engelske sprog og organisationskommunikation. Kurserne er tilrettelagt 
sådan, at der i begyndelsen af studiet opbygges en generel forretnings- og økonomiforståelse med den 
internationalt arbejdende virksomhed i centrum samt introduceres til grundlæggende sprog-, kultur og 
kommunikationsteorier. På dette fundament arbejdes der i den øvrige del af studiet med at udvide teori- 
og vidensgrundlaget og at omsætte teori til strategi og handling med hovedvægt på virksomhedsrelateret 
kommunikation og formidling på engelsk.  
 
Engelskkompetencen styrkes kontinuerligt gennem hele uddannelsen både direkte i de kurser, der 
beskæftiger sig med det engelske sprog og kommunikation og formidling på engelsk, og indirekte i en 
række andre kurser hvor undervisnings- og arbejdssproget er engelsk.  
 
På 5. semester er der mulighed for at specialisere sig med henblik på valg af overbygning eller særlige 
karriereønsker gennem individuel kombination af valgfag, udvekslingsophold på et udenlandsk universitet 
eller praktik.  

Der er to større projekter i studieforløbet. På 4. semester er der et midtvejsprojekt knyttet til udprøvningen 
af kurset Discourses´and power, og i 6. semester arbejder de studerende med BA-projektet som er et 
selvvalgt projekt inden for uddannelsens fagområder. 

Formål  
Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation er en forskningsbaseret, interdisciplinær 
uddannelse der kombinerer engelsk som fremmedsprog med organisationskommunikation.  

Uddannelsen har til formål at give den studerende redskaber inden for professionel interkulturel 
kommunikation på engelsk samt inden for virksomhedsøkonomi, der sætter bacheloren i stand til at løse 
kommunikations- og formidlingsopgaver på engelsk, på en måde der er tilpasset den aktuelle 
kommunikationssituation og relevante kulturelle forskelle, i internationalt orienterede organisationer. Ved 
organisationer forstås her såvel private som offentlige virksomheder og organisationer.  

Bacheloren skal have færdigheder i at kommunikere på engelsk, skriftlig og mundtligt, i traditionelle medier 
såvel som i elektroniske medier, samt i at identificere og analysere relevante kulturelle forskelle i en aktuel 
kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter.  
 
Bacheloren skal således have færdigheder i at  

 forstå hovedtræk og alle væsentlige detaljer i talt engelsk, således som det bruges i dagligdagen, i 
medierne og i almindeligt forekommende situationer i erhvervslivet.  

 forstå engelske tekster om erhvervs- og samfundsrelaterede forhold samt forskningsformidlende 
artikler.  

 tale engelsk naturligt og flydende med en høj grad af grammatisk og fonetisk korrekthed samt med 
anvendelse af relevant ordforråd i overensstemmelse med de regler og normer der gælder for en 
given kommunikationssituation. 

 formulere sig skriftligt på engelsk i overensstemmelse med sprogets normer og de konventioner 
der gælder for en given kommunikationssituation.  

 varetage kommunikations- og formidlingsopgaver i virksomheder og organisationer  



 beskrive, formulere og formidle kommunikative og kulturelle problemstillinger og resultater i en 
erhvervshumanistisk, videnskabelig sammenhæng  

 analysere praktiske kommunikative problemstillinger i givne erhvervsmæssige og kulturelle kon-
tekster  

 formulere sig levende, klart og overbevisende i skrift og tale,  

 give feedback på andres kommunikative produkter på engelsk  

 indsamle, sortere, strukturere, og analysere faglig viden og præsentere materialet mundtligt og 
skriftligt, på en måde der er tilpasset formålet og målgruppen  

 
Bacheloren skal derudover besidde metodiske kompetencer til, selvstændigt eller i samarbejde med andre 
faggrupper eller netværk, at træffe analytisk forankrede valg som inddrager sproglige og kulturelle såvel 
som økonomiske forhold. Bacheloren skal kunne deltage i alle faser af organisationens arbejde med sprog 
og kommunikation, fra overordnet strategi til konkret produkt.  
 
Bacheloren skal kunne arbejde projekt- og procesorienteret og skal derudover have personlige 
kompetencer som selvstændighed, samarbejdsevne, fleksibilitet, kreativitet. Den studerende skal opnå 
videnskabsteoretisk indsigt i relation til fagområderne engelsk som fremmedsprog, interkulturel 
kommunikation i organisationer samt virksomhedsøkonomi som forudsætning for refleksion over 
muligheder og begrænsninger for faglig og tværfaglig løsning af praktiske, virksomhedsrelevante problemer 
og opgaver.  
 
Studienævnet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil. 

Kompetenceprofil for EOK 
Med en bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation (EOK) får du kernekompetencer i 
engelsk erhvervssprog og organisationskommunikation så du kan varetage virksomheders interne og 
eksterne engelsksprogede kommunikation. Samtidig får du viden om virksomheders økonomiske forhold, 
så du kan være med til at lede kommunikationsarbejdet i virksomheden. Dine kompetencer retter sig især 
mod mellemstore og store internationalt arbejdende virksomheder og organisationer, hvor professionel 
interkulturel kommunikation på engelsk er af afgørende betydning. 
  
Uddannelsen har fokus på engelsk sprog og tilrettelæggelse af virksomheders og organisationers 
sprogprocesser. Derigennem spiller du som bachelor i EOK en central rolle i kvalitetssikringen af 
virksomhedens sproglige produktion og dens interkulturelle samspil med sine stakeholders generelt. En 
virksomheds troværdighed afhænger i høj grad af dens evne til at kommunikere professionelt på engelsk 
både mundtligt og skriftligt, og her har virksomhederne brug for medarbejdere, som har forudsætningerne 
for at sikre en høj sproglig kvalitet. 
  
Uddannelsens hovedelementer, engelsk erhvervssprog og organisationskommunikation, udgør en 
kombination af kompetencer, som er unik på det danske uddannelsesmarked. 
  
 
Uddannelsens fokus og kompetencemål 
Uddannelsens hovedfokus er virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikation og det 
engelske sprogs særlige rolle som kommunikationsmiddel i en globaliseret verden. En solid basis i både 
teori og praksis inden for organisationskommunikation og engelsk giver dig viden om, hvordan sprog, 
kommunikation, organisation og kultur bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og 
mellem virksomheden og omverdenen. Under uddannelsen opnår du et højt niveau i praktisk beherskelse 



af engelsk erhvervssprog, således at du kan bruge sproget sikkert og professionelt i sammenhænge, der er 
relevante for en internationalt orienteret virksomhed eller organisation.   
  
Centrale opgaver for en bachelor i engelsk og organisationskommunikation vil være:  

 Løsning af kommunikations- og formidlingsopgaver i en international kontekst  
 Kvalitetssikring i forbindelse med kommunikationsopgaver 
 Rådgivning af virksomheden og dens medarbejdere i sproglige og kulturelle spørgsmål.  

  
Mere konkret kan du som bachelor i engelsk og organisationskommunikation: 

 Sikre professionel interkulturel kommunikation på engelsk ved at identificere og analysere 
relevante kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationssituation og tilpasse kommunikations-
strategier og sproglige valg herefter 

 Rådgive virksomheden og dens medarbejdere i sproglige og kulturelle spørgsmål, f.eks. i 
forbindelse med kontraktforhandlinger 

 Indsamle og analysere information og præsentere materialet på en måde der er tilpasset formålet 
og målgruppen, mundtligt og skriftligt, f.eks. som oplæg til forhandlinger, eller som bidrag til 
personaleblade, hjemmesider og intranet 

 Kommunikere og formidle på engelsk og på dansk, herunder oversætte mellem sprogene 
 Benytte vidensteknologi til optimering af det sproglige arbejde, herunder etablere og vedligeholde 

terminologiske databaser for (virksomhedsintern) fagterminologi 
 Deltage i ledelsen af sproglige processer og projekter, herunder sprog- og tekstrevision og 

oversættelsesprojekter. 
 Bidrage til på strategisk og operationelt niveau at kvalitetssikre virksomhedens sproglige 

produktion og løsningen af kommunikationsopgaver 
 

 

 

 

 

 


