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Mødedato: Mandag den 29. oktober 2019 klokken 10.00-12.00  
Mødested: Frokoststuen Nygaard 5335-229 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik  
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: ingen 
VIP-medlemmer: Hans-Peter Degn 
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Sara Badstue Larsen (afdelings-
konsulent), Sille Nygaard Kock (studenterstudievejleder), Morten Brænder (Centerle-
der CJU), Malene Christiansen (cheftutor medievidenskab) (punkt 6), Maja Sloth 
Thuborg (SNUK, referent)   
 
Fraværende:  
Camilla Hannani, Morten Søgaard Nielsen, Anne la Cour Thysen, Amalie Hvidt Ras-
mussen, Charlotte Kjær Damgaard, Kirsten Sparre, Jakob Isak Nielsen, Iben Have, Su-
sanne (Sanne) Eichner, Pia Majbritt Jensen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning 

og orientering) 

2. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (drøftelse og 
beslutning) (gæst: Morten Brænder) 

3. Godkendelse af IV-fag v. Anne Marit Waade (beslutning) 

4. Studiestartsprøve på kandidatuddannelsen (beslutning) 

5. Valg på AU til Studienævn og Uddannelsesnævn (orientering) 

6. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) (gæst: cheftutor 
Malene Christiansen) 

7. Meddelelser/nyt fra (orientering) 

8. Punkter til kommende UN-møder (drøftelse) (punktet blev 
udsat) 

9. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning og ori-

entering) 
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen til dagens møde og der var ingen 
opfølgning på referatet fra sidste møde.  
 
Bilag 1.1 Godkendt referat Uddannelsesnævnsmøde MEDJOUR 23. september 2019 
 
2. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (drøftelse og be-

slutning) (gæst: Morten Brænder) 
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UN behandlede de nye studieordninger for Bachelortilvalget i journalistisk formidling 
og Kandidatuddannelsen i Journalism, media and globalisation (Erasmus mundus). 
 
Kandidatuddannelsen i journalism, media and globalisation (Mundus 
journalism): 
Tovholder for udviklingen af studieordninger og centerleder for CJU Morten Brænder 
(MB) fortalte, at titlerne på fagene er justeret siden sidste gang, UN så studieoversig-
ten.  
MB fortalte om strukturen og det overordnede indhold på uddannelsen. Der er sket en 
udvikling i retning af et mere praktisk fokus, end der har været tidligere.  
MB fortalte, at der på 2. semester nu er mulighed for de studerende, at tage i projekt-
orienteret forløb, og lagde op til en drøftelse af om der eventuelt skal være et loft på, 
hvor mange studerende, der kan vælge projektorienteret forløb. På mødet var der en 
drøftelse af fordele og ulemper ved det, men der blev ikke konkluderet på spørgsmålet. 
 
Det blev nævnt på mødet, at der kan være problemer med at have en mundtlig om-
prøve på 2. semester, fordi de studerende skal have bestået alle fag på 1. år før de star-
ter på 2. år af uddannelsen, derfor afholdes der i visse tilfælde 3. prøveforsøg i septem-
ber, inden de studerende starter på 2. år, og spørgsmålet er, om en mundtlig eksamen 
er sværere at afholde på dette ”skæve tidspunkt”. 
Maja Sloth Thuborg (MST) og MB undersøger om den mundtlige eksamen gør dette 
sværere.  
 
Det blev drøftet på mødet, hvordan 2. semester er struktureret ift. at give de stude-
rende tid til projektorienteret forløb, og MB fortalte, at undervisningen og eksamen i 
20 ECTS-points faget afsluttes inden 1. maj, og derefter starter projektorienteret forløb 
eller key issues.  
 
Tilvalg Journalistisk formidling: 
MST gjorde opmærksom på, at der er for meget bestået/ikke bestået på tilvalget, og at 
et af de to fag med portfolio eksamen derfor skal være gradueret. På mødet blev det 
udtrykt, at det i nogle tilfælde kan være svært at graduere en portfolio. Det blev ud-
trykt på mødet, at tanken med faget er, at de studerendes skal have muligheder for at 
arbejde med forskellige formidlingsformer og produkttyper, og det kan være svært at 
bedømme de studerende på ens vilkår i en portfolio-eksamen. Derfor anbefalede UN at 
indføre en mundtlig eksamen med synopsis på 1. semesterfaget. MST orienterede UN 
om, at arbejdsgruppen har afprøvet denne mulighed ved prodekanen, og prodekanen 
ikke kan godkende dette af hensyn til, at eksamensperioden skal gå op med de øvrige 
bindinger ift. bachelorprojekt og udveksling på 6. semester af bacheloruddannelsen. 
Det er også et krav i Studieleders rammepapir, at der ikke kan være en mundtlig eksa-
men på faget på 1. semester. Det blev udtrykt på mødet, at der i den nuværende ver-
sion af tilvalget ikke er studerende, der tager på udveksling på 6. semester, og det der-
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for ikke forventes, at det et problem, at have en mundtlig eksamen i januar. UN fast-
holdte på den baggrund og ud fra de ovenstående argumenter anbefalingen af en 
mundtlig eksamen med synopsis. 
 
Uddannelsesnævnet anbefalede, at det er de 15 ECTS på 1. semester, der gradueres og 
at 10 ECTS-points faget forbliver bestået/ikke bestået.  
Disse input gives videre til arbejdsgruppen af MST.  
 
Beslutning 
UN indstillede de to nye studieordninger til behandling på SN-møde i november.  
 
Bilag 2.1 Studieordning tilvalg Journalistisk formidling (mappe med flere bilag) 
Bilag 2.2 Studieordning Mundus journalism (mappe med flere bilag) 
 
3. Godkendelse af IV-fag v. Anne Marit Waade (beslutning) 
UN behandlede udkast til fagbeskrivelse for et nyt IV-fag i Visual Communication on 
Social Media.  
Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) introducerede det nye forslag til IV-fag fra 
afdelingen. Det blev drøftet på mødet, at de studerende har efterspurgt fag med pro-
duktionselementer, og at det er positivt, at der kommer et nyt fag inden for dette om-
råde. Omvendt er det svært for afdelingen at bemande faget med undervisere, da der 
skal ansættes eksterne til at varetage undervisningen.  
 
Beslutning: 
UN indstillede IV-faget Visual Communication on Social Media til godkendelse i Stu-
dienævnene. 
 
Bilag 3.1 IV fag Visual Communication on Social Media (draft 2019) 
 
4. Studiestartsprøve på kandidatuddannelsen (beslutning) 
Med den seneste kandidatadgangsbekendtgørelse er det blevet muligt at indføre stu-
diestartsprøver på kandidatuddannelserne i lighed med dem, som Arts har haft på BA-
uddannelserne siden 2015.  
 
På baggrund af studiestartsprøven er det muligt få et mere retvisende billede af opta-
get på kandidatuddannelserne og samtidig anvende studiestartsprøven til en systema-
tisk forventningsafstemning med studerende om deres uddannelsesvalg og kommende 
tid som kandidatstuderende. Særligt i lyset af det udvidede retskrav er det interessant 
at følge udviklingen blandt studerendes overvejelser om studievalg for kandidatuddan-
nelserne. 
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Arts ønsker derfor at initiere en pilotundersøgelse af, hvordan studiestartsprøven på 
kandidatuddannelserne kan tage sig ud og hvilken effekt, de vil have. Den enkelte ud-
dannelse kan for optaget 2020 vælge en af følgende tre modeller: 

1) Ingen studiestartsprøve 
2) En digital udgave, der håndteres af Arts Studier 
3) En fuld udgave med det formål at gøre studiestartsprøven til en meningsfuld 

studiestartsaktivitet, fx som en del af forventningsafstemningen med stude-
rende 

 
De forskellige UN bedes derfor inden udgangen af oktober melde tilbage til studiele-
der, hvilken af de tre modeller, der ønskes for afdelingens KA-uddannelser.   
 
Studienævn og uddannelsesnævn vil modtage en opsamling på pilotundersøgelsen i 
november-december 2020.  
 
UN drøftede spørgsmålet ift. hvorvidt der kunne være nogle faglige ønsker til at teste 
de studerende (model 3). UN drøftede også muligheden at lade Arts studier stå for en 
ren administrativ studiestartsprøve. UN drøftede, at deres opfattelse er, at der er me-
get få studerende, der udebliver fra kandidatuddannelserne, og det er derfor ikke ind-
trykket, at der er et stort behov for en studiestartsprøve på uddannelsen. På den bag-
grund var det Afdelingsleder AMW’s anbefaling af vælge model 1. 
 
Beslutning: 
UN besluttede model 1 dvs. ingen studiestartsprøve i 2020 på Kandidatuddannelsen i 
medievidenskab og Kandidatuddannelsen i journalistik. 
 
5. Valg på AU til Studienævn og Uddannelsesnævn (orientering)  
MST orienterede om, at opstillingsperioden til studienævnet for de studerende og der-
med også uddannelsesnævnet var den 17.-25. oktober, og at uddannelsesnævnsmed-
lem Camilla Hannani har stået for at lave en opstillingsliste. Så frem der opstilles stu-
derende på én liste og de opstilles rangordnet, så er det den øverste på listen bliver op-
stillet som studienævnsrepræsentant, de øvrige bliver uddannelsesnævnsmedlemmer 
og -suppleanter.  
Mere information om valget kan findes på valgsiden: https://medarbej-
dere.au.dk/strategi/valg/  
 
6. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) (gæst: cheftutor Malene 

Christiansen) 
UN behandlede evalueringen af studiestarten med henblik på at drøfte proaktive og 
optimerende tiltag til efterfølgende år.  
Cheftutor Malene Christiansen (MC) gjorde status, og fortalte at studiestartsugen er 
evalueret positivt. MC fortalte, at mentorforløbet er startet op tidligere end andre år, 
og at tutorrollen er gået over i mentorrollen den sidste dag i introugen, hvilket har 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/


 
 

Referat 
 
Maja Sloth Thuborg 
 
Dato: 29. oktober 2019 

 

Side 5/7 

skabt en tættere relation mellem de nye studerende og mentorerne, og det er mento-
rernes oplevelse, at de nye studerende kommer med deres spørgsmål til mentorerne. 
Mentorerne holder møder med deres mentees en gang om måneden.  
MC fortalte, at der ikke er nogle nye studerende, der er droppet ud endnu.   
 
Det blev drøftet på mødet, om det er muligt at flytte it-introduktion til et andet tids-
punkt, men dette er ikke muligt, fordi det skal være en del af introduktionsugen. 
I evalueringen kommenterer de studerende på introduktion til det faglige indhold af 
uddannelsen, og der var en drøftelse på mødet af, at der kan tilføjes yderligere intro-
duktion til det faglige indhold og fagene på uddannelsen – ift. hvordan det er at være 
studerende fagligt.  
Studievejleder Sille Nygaard Kock (SNK) fortalte, at de i studiepraktikken har en pa-
neldebat med studerende, som introducerer til det faglige indhold set fra disse stude-
rendes synspunkt, og dette format eventuelt kan være relevant at låne noget fra i intro-
ugen.  
AMW fortalte, at det også er ønsket i højere grad at introducere de nye studerende til 
underviserne på afdelingen.  
AMW fortalte også, at der arbejdes på at slå stillingerne til cheftutor op tids nok til, at 
de nuværende cheftutorer kan overlevere inden de tager på udveksling i februar.  
AMW og MC fortalte, at de har drøftet om mentor- og instruktorrollen kan slås sam-
men. På mødet blev der givet udtryk for fra MC og undervisere, at dette ikke nødven-
digvis er hensigtsmæssigt. 
På mødet blev det drøftet, at det er en mulighed at have en fælles morgenmad, hvor 
alle undervisere inviteres sammen med den nye studerende – dette kunne ligge tirsdag 
i intro-ugen, hvor der også er introduktion til fagene på uddannelsen ved undervi-
serne. Dette tager MC og AMW med i planlægningen af næste års introduktionsuge. 
Der blev spurgt ind til om de studerende laver et intro-projekt, sådan som de gør på 
Informationsvidenskab og Digital design, hvilket MC fortalte ikke er en del af intro-
ugen, som den er struktureret nu. Hovedfokus i introduktionsugen er, at de stude-
rende lærer hinanden at hende på det hold, de er på.  
AMW fortalte, at hun har undersøgt problemstillingen ift. sponsorater ifm. intro-ugen 
ift. at udfordre forbuddet mod at tutorerne må lave sponsoraftaler. AMW går videre 
med dette. 
 
Uddannelsesnævnet takkede MC og de øvrige tutorer for deres store arbejde.  
 
Bilag 2.1 Medievidenskab_evaluering_studiestart_2019 
 
7. Meddelelser/nyt fra (orientering)  
7.1 Meddelelser/nyt fra afdelingsleder 
Afdelingsleder AMW orienterede:  

- Fredagsbarsudvalget undersøger, hvad de kan bruge deres overskud til.  
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- Der søges penge til at lave en arbejdsmarkedsundersøgelse af kandidater fra 
medievidenskab og journalistik 

- Der slås to nye stillinger op på medievidenskab inden for Digitale medieindu-
strier og Kritisk sociale medie studier. 

- Der er sygdom blandt underviserne på kandidatuddannelsen i medieviden-
skabskab, og det har derfor været nødvendigt at ændre på underviserne på 
nogle af fagene.  

 
7.2 Meddelelser/nyt fra fagkoordinatorer og undervisere 
AMW fortalte, at processen vedr. BA i medievidenskab er startet op. 
 
Bilag 7.2.1 Procesplan BA studieordning Medievidenskab 2021_16102019 
 
7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Der var intet nyt.  
 
7.4 Meddelelser/nyt fra studievejledere 
Studievejleder SNK orienterede UN:  

- Der lige er afholdt studiepraktik, og at det er gået godt. 
- Der er mange spørgsmål i bachelorvejledningen til optag og adgangskvotienter 

m.m. 
- Der forberedes årgangsmøde på 3. semester om tilvalg og for 1. semester om 

eksamen.  
- Studievejlederne har talt om, at det nogle gange ikke bliver tydeligt meldt ud 

til de studerende, hvad forudsætningskravet er.  
Studievejlederne holder træffetid i Nygaard-bygningen.  

- I kandidatvejledningen har der været årgangsmøde på 1. semester om profilse-
mesteret, og der er holdt ”Karriereveje for”. 

- I KA-vejledningen er der også en del spørgsmål til adgangskrav og optag. Der 
er kandidatdag den 21. november. Her spurgte SNK om hvilke undervisere, 
der Kandidatvejlederne er der, og afdelingen vil gerne holde et oplæg om kan-
didatuddannelsen i journalistik ved Morten Brænder, og Anne Marit og Pia vil 
gerne være der til at svare på spørgsmål.  
 

7.5 Meddelelser/nyt fra Arts studier 
Bilag 7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier oktober 2019 
Bilag 7.5.2 Nyhedsbrev Arts studier Oktober - Invitation til Karriereseminar nr. 2 
MST orienterede om karrierearrangementet, der inviteres til i nyhedsbrevet.  
 
8. Punkter til kommende UN-møder (drøftelse) (punktet blev udsat) 
Emner til kommende møder: 
- Viden om de unge – hvad adskiller de nye årgange fra tidligere årgange – evt. op-

læg fra studievejleder fra SDU (Rune) – se præsentation på Uddannelsesdagen på 
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Arts 2019: https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feed-
back/?utm_campaign=share&to-
ken=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&
utm_medium=copy 

- GDPR  
- Udvikling af metodeundervisningen på bacheloruddannelsen i medievidenskab 
- Kandidatuddannelsen i medievidenskab: valgfagsstrukturen, medieproduktion på 

KA-niveau  
 
9. Eventuelt  
Der var intet til eventuelt.  

https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feedback/?utm_campaign=share&token=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&utm_medium=copy
https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feedback/?utm_campaign=share&token=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&utm_medium=copy
https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feedback/?utm_campaign=share&token=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&utm_medium=copy
https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feedback/?utm_campaign=share&token=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&utm_medium=copy
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