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Mødedato: Mandag den 25. november 2019 klokken 13.00-15.00
Mødested: Frokoststuen Nygaard 5335-229
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik
Deltagere:
Studentermedlemmer: ingen
VIP-medlemmer: Hans-Peter Degn, Susanne (Sanne) Eichner, Pia Majbritt Jensen
(UN-forperson og SN-repræsentant)
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Mathilde Heegaard Jespersen (studenterstudievejleder), Maja Sloth
Thuborg (SNUK, referent)
Fraværende:
Camilla Hannani, Morten Søgaard Nielsen, Anne la Cour Thysen, Amalie Hvidt Rasmussen, Charlotte Kjær Damgaard, Kirsten Sparre, Jakob Isak Nielsen, Iben Have,
1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning
og orientering)

2.

Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde
Kandidatuddannelsen i journalistik (orientering)

3.

Godkendelse og indstilling af forslag til studieordningsændring
(beslutning)

4.

Valgfagsudbud i efteråret 2020 og foråret 2021 på
Kandidatuddannelsen i medievidenskab (drøftelse) v. Anne
Marit

5.

Beskæftigelsesundersøgelsen (orientering og drøftelse) v. HansPeter Degn

6.

Medlemmers fremmøde til UN-møder (drøftelse)

7.

Meddelelser/nyt fra (orientering)

8.

Punkter til kommende UN-møder (drøftelse)

9.

Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning og orientering)
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden til dagens møde. Der var ingen opfølgning på referatet fra sidste møde.
Bilag 1.1 Godkendt referat Uddannelsesnævnsmøde MEDJOUR 29. oktober 2019
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2.

Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde Kandidatuddannelsen i
journalistik (orientering)
Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) afrapporterede til UN fra uddannelsesevalueringsmødet for Kandidatuddannelsen i journalistik den 28. oktober 2019 og fremhævede de mulige tiltag for uddannelserne, der blev drøftet på mødet. På mødet deltog
to eksterne eksperter: én faglig ekspert og én aftagerekspert. Morten Brænder (centerleder CJU) har stået i spidsen for arbejdet med at skrive en evalueringsrapport og lave
det opsøgende arbejde i den forbindelse. Der er bl.a. lavet en undersøgelse blandt
alumner ift. at undersøge deres beskæftigelse.
De eksterne eksperter var generelt meget positive over for uddannelsen og det materiale, der var udarbejdet til mødet. De havde nogle kommentarer til brugen af ordet
”tværfaglig”, som henviser til de forskellige institutioner der er involveret i uddannelsen, hvilket ikke er tydeligt af studieordningen.
Ved uddannelsesevalueringsmødet blev det drøftet at der er brug for en skarpere profil
for de studerende: de er ikke journalister – men hvad er de så? Når man har en akademisk BA og en journalistisk KA. Der skal derfor arbejdes med at vinkle de studerendes
profil.
AMW sender referatet af mødet sammen med den revidere handleplan til uddannelsesnævnet til orientering.
AMW giver derudover samme orientering til Studienævn (SN) på december-mødet.

3.

Godkendelse og indstilling af forslag til studieordningsændring (beslutning)
UN behandlede forslag studieordningsændringen for Mediereceptionsanalyse II på 4.
semester af Bacheloruddannelsen i medievidenskab.
Susanne Eichner (SE) fortalte, at ændringsforslaget drejer sig om et bedømmelseskriterium for faget, som er meget uklart formuleret i studieordningen, og som giver problemer ift. at bedømmelsen af de studerende.
Det blev nævnt på mødet, at begrundelsen for ændringen kan forbedres ift. at undgå
misforståelse omkring, hvad forslaget konkret er. SE og Maja Sloth Thuborg (MST)
sørger for at justere begrundelsen, inden forslaget sendes til Studienævnet.
Beslutning:
UN godkendte og indstillede studieordningsændringsforslaget til SN.
Forslaget til ændring sendes til behandling på SN-møde i december. SN kan indstille
forslag til studieordningsændringer til dekanatet, der skal godkende alle ændringer.
Bilag 3.1 Forslag studieordningsændring_BAMED_Mediereceptionsanalyse-II

4.

Valgfagsudbud i efteråret 2020 og foråret 2021 på Kandidatuddannelsen i medievidenskab (drøftelse) v. Anne Marit
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Afdelingsleder AMW fortalte, at hun er i gang med at se på udbuddet af valgfag på
Kandidatuddannelsen i E20 og F21, og hun taler med underviserne om det ifm. MUS
allerede nu.
Forslag til valgfag:
Efteråret 2020:
Kernefag:
- Medialisering
- Convergent television
Metodefag:
- Kvantitative metoder
- Sociale medier og digitale metoder
Andre foreslåede emner inden for kernefag:
- Global media industries
- Kreative processer i medieproduktion
- Streaming kultur
Foråret 2021:
Aktuelle forskningsemner:
- Reaching young audience (kan eventuelt også udbydes som produktionspunkt)
Medieproduktionsfag:
- Fra teorier om produktionspraksis til praksis om produktion
Derudover er ”Markedskommunikation og medieplanlægning” et fast udbud.
UN drøftede dette udspil til valgfag:
AMW fortalte, at produktionsfagene er populære. Derudover har markedskommunikationsfaget også været populært – men mindre populære end produktionsfagene. Der
var en drøftelse på mødet af, hvad denne interesse fra de studerende konkret handler
om.
Ifm. foråret 2020 er det 2/3 af årgangen der har valgt projektorienteret forløb. UN
drøftede, hvad baggrunden er for, at de studerende kan vælge at tage i projektorienteret forløb i foråret eller efteråret, og at dette bl.a. handler om at skabe de bedste muligheder for de studerende ift. at få en god projektvært, og at sikre, at alle der gerne vil i
projektorienteret forløb kan komme det enten på 2. eller 3. semester.
AMW fortalte, at hun har foreslået, at dette tages med som et emne på den faglige dag
i januar.
Ift. Efteråret 2020:
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UN anbefalede at oprette Global Media Industries eller Kreative processer som yderligere kernefag. Det blev også drøftet, at det er en mulighed at udbyde Kreative processer som Medieproduktionsfag i foråret 2021.
UN drøfter et revideret forslag til udbud på mødet mandag den 9. december med henblik på at fastsætte titler og undervisere for fagene. AMW sender noget på skrift som
bilag til dette møde.

5.

Beskæftigelsesundersøgelsen (orientering og drøftelse) v. Hans-Peter
Degn
UN-medlem Hans-Peter Degn (HPD) præsenterede arbejdet med en beskæftigelsesundersøgelse af kandidater fra medievidenskab og journalistik for UN.
Der er lige nu kontakt til ganske få alumner fra de seneste årgange gennem alumnenetværket. Der er derfor brug for at lave en fyldestgørende kontaktliste på alumnerne.
Derefter skal der laves et spørgeskema, som sendes til alumnerne. Det er studentermedhjælpere, som selv er studerende på kandidatuddannelsen i medievidenskab, som
er i gang med at udforme undersøgelsen, heriblandt en repræsentant fra UN og en studievejleder.
Fra nu og frem til jul designes undersøgelsen, og der skaffes kontaktlister på alumner.
Det blev foreslået på mødet, at spørge alumnerne, om de vil være en del af et alumnenetværk for medievidenskab. HPD fortalte, at dette knytter sig til spørgsmålet om
hvordan kontaktlisterne indsamles. Hvis det køres gennem AU Alumne, der er AU’s
alumne netværk, er der en masse oplysninger på alumnerne, som ligger i systemet, og
som overholder GDPR.
HPD fortalte, at indsatsen med at etablere kontakt til alumner i første omgang vil fokusere på de seneste 5 års dimittender. Først på det tidspunkt, hvor man evt. begynder
at have skabt kontakt til op imod 80% af disse årgange, vil man udvide fokus til tidligere årgange også.
Der var en drøftelse af hvilke kandidater, der skal inkluderes. UN drøftede, at det er
KA Medievidenskab A1 og KA Journalistik.
UN drøftede, hvordan spørgsmål, der er relevante for udvikling af kandidatstudieordningen, eventuelt kan inkluderes i undersøgelsen. Fx ift. hvilke kompetencer de bruger
i deres arbejde, hvilke kompetencer de synes, de mangler m.m. HPD fortalte, at det
har været drøftet, om det er vigtigst at finde ud af, hvad der har været udslagsgivende
for, at alumnerne har fået deres job, eller om det er vigtigere at vide, hvilke kompetencer fra deres uddannelse, som de bruger mest.
UN aftalte, at MST ifm. udsendelse af foreløbigt referat skriver til de studerende i UN,
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at det er muligt for dem, at komme med forslag til undersøgelsens indhold. Kommentarer og forslag kan sendes skriftligt til HPD senest torsdag den 5. december.

6.

Medlemmers fremmøde til UN-møder (drøftelse)
Uddannelsesnævnet drøftede, hvordan fremmødet til møderne kan øges. Kirsten
Sparre har fået nyt arbejde, og derfor drøfter UN, om der er en anden VIP, der kan deltage i møderne i stedet, indtil der er valg til SN og UN for VIP.
De nuværende valgte medlemmer af UN er:
VIP: Pia Majbritt Jensen, Iben Have, Jacob Isak Nielsen, Susanne Eichner, Hans-Peter
Degn, Kirsten Sparre
Studerende: Camilla Hannani, Mathilde Fahlberg (udtrådt), Anne Elise Borup la Cour
Thysen, Charlotte Kjær Damgaard, Amalie Hvidt Rasmussen, Morten Søgaard Nielsen
UN-forperson Pia Majbrit Jensen fortalte, at det er muligt at en anden VIP deltager
som observatør.
AMW fortalte, at Line Hassall Thomsen overtager fagkoordinator-rollen fra Kirsten,
og derfor kunne det være relevant, at hun deltager i møderne.
UN aftalte, at PMJ sender en mail til journalist-undervisergruppen for at høre, om der
er en af dem, der kan træde ind i nævnet som observatør i UN indtil næste valg.
UN drøftede, at der er meget få studerende, der deltager i UN-møderne. Der er gode
grunde til, at de studerende ikke kan deltage fx pga. at de er i projektorienteret forløb
eller på udlandsophold.
Der blev på mødet stillet forslag om, at de studerende ikke kan henvende sig med problemer direkte til afdelingslederen, men at det skal gå igennem de studerendes UNmedlemmer og tages op på UN-møderne. Dette vil måske også bevirke at problemerne
tages op på et mere generelt plan og ikke udelukkende ud fra én studerendes synsvinkel.
Op til valget til UN informerede studievejlederne om valget på et årgangsmøde, og her
var det studievejledernes fornemmelse, at de studerende ikke kender til UN og hvilken
rolle nævnet har.
Det blev foreslået, at servere lidt kaffe m.m. til UN-møderne.
Det blev foreslået, at UN-medlemmerne får en funktionsbeskrivelse/udtalelse.
UN følger op på dette punkt til et kommende møde.

7. Meddelelser/nyt fra (orientering)
7.1 Meddelelser/nyt fra afdelingsleder
Afdelingsleder AM orienterede:
- Der er blevet oprettet 2 ud af de 4 valgfag i foråret 2020 på Kandidatuddannelsen i
Medievidenskab
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- Der holdes møde med aftagerforum den 12. december: workshop med aftagerne om
kommunikationsbranchen og spørgsmål til aftagerne ift. revision af studieordninger.
De studerende i UN inviteres til aftagerforummødet.
- Den 17. januar er der faglig dag: der skal arbejdes med produktionsfag og hvilken
rolle, de skal spille i uddannelsen. Derudover er der også et forslag om at inddrage et
oplæg om tendenserne i ungdomsårgangene, der starter på universitetet i disse år. Studieintensitet er også et tema, som rektoratet har bedt afdelingen om at forholde sig
særskilt til. Der arbejdes med dette som et særskilt projekt i foråret 2020.
- Line Hassall Thomsen har overtaget rollen som fagkoordinator for journalistik.
- Hanne Bruun har overtaget fagkoordinatorrollen for KA i Medievidenskab.

7.2 Meddelelser/nyt fra fagkoordinatorer og undervisere
Fagkoordinator for BA-uddannelsen SE orienterede om processen for den nye studieordning for Bacheloruddannelsen i medievidenskab. Der holdes en workshop den 14.
januar med underviserne, der skal deltage i skrivearbejdet ifm. studieordningerne til
2021. Workshoppen handler om formulering af formål, faglige mål og bedømmelseskriterier. Inden workshoppen er det målet, at strukturen for uddannelsen ligger nogenlunde fast.
Anne LaCour og Amalie (studievejleder) deltager i arbejdet med den nye studieordning.
SE fortalte om status for strukturen for uddannelsen, som efter planen præsenteres på
medarbejdermødet på mandag den 2. december.
Bilag 7.2.1 Procesplan BA studieordning Medievidenskab 2021_16102019

7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
Der deltog ikke nogle studerende på mødet, og der var derfor ikke noget til dette
punkt.
7.4 Meddelelser/nyt fra studievejledere
Studievejleder Mathilde Heegaard Jespersen fortalte, at der er afholdt arrangementer,
bl.a. årgangsmøde på 1. semester af bacheloruddannelsen og kandidatdag.
Der er lidt forskellige henvendelser i vejledningen, og i bachelorvejledningen handler
henvendelserne fx om ITTU og tilvalg.
7.5 Meddelelser/nyt fra Arts studier
MST orienterede fra nyhedsbrevet:
- Studerende der er mere end 30 ECTS forsinket har fået tilbud om forsinkelsessamtale
- Nye tilvalg på Arts har været online på bachelor.au.dk/tilvalg siden midt oktober
- Timetælling E19 er afsluttet
- Nye studieordninger til 2020 behandles i Uddannelsesnævn og Studienævn i oktober-december
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- Afholdte arrangementer: Kickstart af specialer på Arts og Studylife balance workshops
MST fortalte derudover, at referaterne af UN-møderne fremover vil blive offentliggjort
på Uddannelsesnævnenes side på studieportalen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kommunikationog-kultur/
MST orienterede også UN om, at det fra januar 2020 er Mette Olesen fra SNUK, der
har til opgave at betjene UN for Medievidenskab og Journalistik. MST takkede nævnet
for et godt samarbejde.
Bilag 7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier_11 november 2019

8.

Punkter til kommende UN-møder (drøftelse)
UN gennemgik punkterne, der er foreslået til kommende møder. Punktet vedr. opfølgning på drøftelsen af fremmødet til UN-møderne blev tilføjet listen. Der var ikke nye
forslag til punkter.
Emner til kommende møder:
- Opfølgning på drøftelse af fremmødet til UN-møder (fra UN-mødet den 25. november 2019)
- Viden om de unge – hvad adskiller de nye årgange fra tidligere årgange – evt. oplæg fra studievejleder fra SDU (Rune) – se præsentation på Uddannelsesdagen på
Arts 2019: https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feedback/?utm_campaign=share&token=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&
utm_medium=copy
- GDPR
- Udvikling af metodeundervisningen på bacheloruddannelsen i medievidenskab
(ifm. revision af studieordning for BA medievidenskab)
- Kandidatuddannelsen i medievidenskab: valgfagsstrukturen, medieproduktion på
KA-niveau (ifm. revision af studieordning for KA medievidenskab)
- Instruktorundervisning og mentorordning

9.

Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.

