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Mødedato: Mandag den 9. december 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), Iben Have 
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Sara Badstue Larsen (afdelings-
konsulent), Sara Sønnichsen (studenterstudievejleder), 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 
 

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat (beslutning 
og orientering) (5 min) 

2. Valgfagsudbud i efteråret 2020 og foråret 2021 på 
Kandidatuddannelsen i medievidenskab (drøftelse) v. Anne 
Marit Waade (15 min) 

3. UN-spørgsmål til forårets undervisningsevaluering (beslutning) 
(15 min) 

4. Forslag til gruppedannelsesplan (drøftelse og godkendelse) (ved 
Susanne Eichner) (15 min) 

5. Meddelelser/nyt fra (orientering) (35 min) 

6. Punkter til kommende UN-møder (drøftelse) (5 min) 

7. Eventuelt (5 min) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat (beslutning og 

orientering)  
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte. dagsorden til dagens møde. 
Maja Sloth Thuborg (MST) retter referatet til ift. de præciseringer, som UN-medlem 
Hans-Peter Degn  (HPD) har sendt på skrift. UN godkendte referatet fra sidste møde. 
 
Opfølgning på referat:  
- Pia Majbritt Jensen (PMJ) orienterede om, at hun har sendt en mail til journalist-un-
dervisergruppen for at høre, om der er en af dem, der kan træde ind i nævnet som ob-
servatør i UN indtil næste valg.  
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- Susanne Eichner (SE) og Maja Sloth Thuborg (MST) fortalte, at de har justeret be-
grundelsen for forslaget til studieordningsændring for Mediereceptionsanalyse II, og 
den er sendt til Studienævnet til behandling den 11. december.  
 
Bilag 1.1 Foreløbigt referat Uddannelsesnævnsmøde MEDJOUR 25. november 2019 
 
2. Valgfagsudbud i efteråret 2020 og foråret 2021 på Kandidatuddannel-

sen i medievidenskab (drøftelse) v. Anne Marit Waade 
Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) fremlagde det reviderede forslag til valgfag i 
E20 og F21. Der blev i den forbindelse runddelt et skriftligt bilag med titlerne.  
UN drøftede det revideret forslag til udbud af valgfag i E20 og F21 på Kandidatuddan-
nelsen i medievidenskab.  
 
Ift. E20 blev det besluttet, at afvente både undervisningsevalueringen af E19 og be-
mandingen, før at udbuddet kan endelig godkendes af UN.  
 
Ift. F21 var der en drøftelse af, at det er en mulighed at Iben Have kan køre et fag om-
handlende podcast – dette kan evt. køres i stedet for ”Kreative processer i mediepro-
duktion” eller evt. slås sammen med dette fag.  
 
UN skal senest i februar 2020 godkende valgfagsudbuddet for E20 og F21.  
 
3. UN-spørgsmål til forårets undervisningsevaluering (beslutning)  
UN har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesnævnsni-
veau – ud over de obligatoriske AU-spørgsmål* og Studienævnets obligatoriske 
spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne 
for uddannelserne, der hører til UN.  
*UN orienteres i den forbindelse om, at der er på AU-niveau er truffet beslutning om 
at tilføje endnu et obligatorisk spørgsmål på AU-niveau ift. anvendelse af EDU-it i un-
dervisningen fra E19, så der i alt er to spørgsmål. Spørgsmålet lyder: ”I forbindelse 
med undervisningen har der været en god anvendelse af digitale aktiviteter (fx Kahoot, 
mentimeter, blogs, video, diskussionsfora, wiki, podcasts, læringsstier)” Svarmulighe-
der: helt enig, overvejende enig, hverken/eller, overvejende uenig, helt uenig, ved 
ikke/ikke relevant. 
 
Der var en drøftelse af det nye AU-spørgsmål. UN-medlem Iben Have orienterede om, 
at det på SN-mødet blev fortalt, at der allerede nu er gang i at omformulere spørgsmå-
let, fordi det er kritiseret fra flere sider. 
 
UN drøftede muligheden for at bytte rundt i rækkefølgen på spørgsmålene. Dette er 
lige nu ikke en mulighed, men det er et ønske, at det bliver det i det nye system.  
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På mødet blev formuleringen af det obligatoriske AU-spørgsmål kritiseret ift. at ter-
men ”udbytte” er uklar, og at betydningen af spørgsmålet generelt er uklar.  
 
UN drøftede muligheden for at tilføje yderligere obligatoriske spørgsmål på UN-niveau 
til forårets undervisningsevaluering. 
 
Beslutning: 
UN besluttede, at der ikke skal tilføjes yderligere obligatoriske UN-spørgsmål til un-
dervisningsevalueringen for F20.  
UN-forperson Pia Majbritt Jensen (PMJ) kontakter Katharina Juhl Haslund for at 
spørge til dels muligheden for at påvirke det nye system ifm. implementeringen af det, 
dels for at foreslå, at det bliver muligt at bytte rundt på rækkefølgen af spørgsmålene. 
 
Bilag 3.1 Blackboard Spørgsmålsbanken_270619 
Bilag 3.2 IKK SN-spørgsmål_270619 
 
4. Forslag til gruppedannelsesplan (drøftelse og beslutning) (ved Su-

sanne Eichner)  
Fagkoordinator for BA i medievidenskab, Susanne Eichner (SE) præsenterede et for-
slag til en ny gruppedannelsesplan for bacheloruddannelsen.  
UN drøftede den nye plan. Der blev spurgt til, hvornår denne nye plan implementeres. 
SE fortalte, at det allerede er i gang med at blive implementeret med årgang 2019, der 
nu er på 1. semester. Processen for gruppedannelsen på 1. semester er dog ikke ændret 
i denne nye plan ift. hvordan det har foregået tidligere.  
Det blev præciseret på mødet, at på 2. semester er gruppedannelsen ikke tænkt som 
tilfældig (for læsegruppe 2 og 3), som der står – den faciliteres af en underviser.  
Der var en drøftelse af, hvorvidt de studerende kan tvinges til at skrive i den gruppe, 
som de placeres i på baggrund af processerne, og som studieordningen er nu, har de 
studerende mulighed for at skrive alene, derfor kan de vælge det.  
Det blev drøftet på mødet, at den nye proces ikke forhindrer, at der bliver problemer 
med gruppedannelsen, og i den forbindelse blev det nævnt, at det vigtigt, at have en 
god dialog med studievejledningen, som også kan vejlede studerende i at håndtere 
problemer ifm. gruppearbejde.  
Der var en drøftelse på mødet af om det skal være obligatorisk at arbejde i grupperne, 
som underviseren sammensætter på 4. og 5. semester ifm. eksamensprojekterne.  
Der var en drøftelse af, at det kan lægges over til underviseren at beslutte hvilke værk-
tøjer, der skal bruges ifm. hver enkelt gruppedannelsesproces, og at planen derfor 
nævner forskellige mulige værktøjer, som er tilgængelig for underviseren. UN foreslog 
at der laves en ”portfolio” af værktøjer til underviserne indeholdende et spørgeskema 
og et format for en workshop, som underviseren kan vælge at bruge. Værktøjs-portfoli-
oen kan løbende udvides. 
UN drøftede, at der kan være brug for at følger op på, hvordan underviserne klædes på 
ift. gruppedannelsesprocesserne. 
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Beslutning:  
UN godkendte procesplanen med de forslåede ændringer: gruppedannelsen på 2. se-
mester er ikke tilfældig, og underviserne kan selv vælge hvilke værktøjer, de vil bruge 
til at fasilitere gruppedannelsen med.  
UN besluttede, at følge op på den nye proces, når der er erfaringer med den herunder 
også hvordan underviserne er klædt på til at facilitere gruppedannelsen.  
 
Bilag 4.1 Gruppedannelse_process 

 
5. Meddelelser/nyt fra (orientering)  
5.1 Meddelelser/nyt fra afdelingsleder 
Afdelingsleder AMW fortalte, at hun har holdt møde med fagkoordinatorerne. Hanne 
Bruun er ny koordinator for KA i medievidenskab og KATV film og medier, og Line 
Hassall Thomsen er ny fagkoordinator for KA i Journalistik og KA Mundus Journa-
lism. På mødet blev det bl.a. drøftet, hvad der skal være temaerne for den faglige dag, 
der holdes i januar. Det blev her forslået, at drøfte fagudviklingen inden for digitale 
metoder og strategisk kommunikation i uddannelserne for medievidenskab. Derud-
over blev det foreslået at drøfte undervisningsevalueringer, og at lave en rotationsord-
ning for evalueringen.  
 
5.2 Meddelelser/nyt fra fagkoordinatorer og undervisere 
Fagkoordinator SE fortalte, at der er gang i processen for revision af bachelorstudie-
ordningen.  
AMW fortalte, at revisionen af KA i medievidenskab også er sat i gang. Der var møde 
den 6. december i arbejdsgruppen. Processen kommer til at involvere de øvrige under-
visere.  
 
5.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Skriftlig orientering om resultat af valg til UN og SN for studerende: https://medar-
bejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2019/2019_Freds-
valg_endelig_041219.pdf 
Derudover ingen meddelelser fra studerende, da der ikke deltog studerende på mødet.  
 
5.4 Meddelelser/nyt fra studievejledere 
Studievejleder Sara Sønnichsen (SS) fortalte, at der ikke er afholdt flere arrangemen-
ter siden sidste UN-møde. Derudover orienterede SS om, at der er lige nu en del hen-
vendelser om optag i studievejledningen, og at der er ansat en ny studievejleder i ba-
chelorvejledningen.  
 
5.5 Meddelelser/nyt fra Arts studier  
MST har sendt nyhedsbrev fra Arts Studier for december rundt på mail. MST oriente-
rede fra nyhedsbrevet om uddannelsesdagen 2020, der afholdes den 25. februar 2020, 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2019/2019_Fredsvalg_endelig_041219.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2019/2019_Fredsvalg_endelig_041219.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2019/2019_Fredsvalg_endelig_041219.pdf
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hvor alle UN-medlemmer er inviteret og om indhentning af valgfag.  
MST takkede for et godt samarbejde, da dette er det sidste UN-møde for hende.   
 
6. Punkter til kommende UN-møder (drøftelse)  
UN drøftede emnerne til kommende møder: 
Emner, der er sat på et UN-møde: 
- Opfølgning på drøftelse af fremmødet til UN-møder (fra UN-mødet den 25. no-

vember 2019) (januar) 
- Drøftelse og godkendelse af valgfag for efteråret 2020 og foråret 2021 (februar) 
 
Øvrige emner: 
- Opfølgning på erfaringer med gruppedannelsesprocessen (fra UN-møde den 9. de-

cember 2019). Herunder også hvordan underviserne er klædt på til at facilitere 
gruppedannelsen. 

- 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 
Arts 2019: https://prezi.com/skbyig3v3aic/arts-au-gen-z-og-feed-
back/?utm_campaign=share&to-
ken=fecb3b58330bbc3d9c3ab4c7ba63a8230956e0dc1aa54b5f4004af50a4fe85f1&
utm_medium=copy 
Der var en drøftelse af, at det kunne være et tema for Horsens-seminaret.  

- GDPR (afventer afgørelse af sag på KU) 
Der var en drøftelse af, om der er noget nyt ift. institutionens ansvar ift. de stude-
rende og deres overholdelse af GDPR. MST spørger den GDPR-ansvarlige i Arts 
studier igen til, om der er noget nyt omkring institutionens ansvar ift. de stude-
rende. Derudover følger AMW op på emnet på instituttet.   

- Udvikling af metodeundervisningen på bacheloruddannelsen i medievidenskab 
(inddrages ifm. studieordnings-arbejdet) 

- Kandidatuddannelsen i medievidenskab: valgfagsstrukturen, medieproduktion på 
KA-niveau (inddrages ifm. studieordnings-arbejdet) 

 
7. Eventuelt 
PMJ fortalte, at UN-medlem Camilla Hannani (CH) har fortalt, at der er studerende, 
som er på tilvalget i erhvervsøkonomi (på BSS), som oplever, at fag fylder meget mere i 
arbejdstimer end de ECTS, som de vægter. UN drøftede, at dette er et spørgsmål, som 
skal tages op i Studienævnet for erhvervsøkonomi, da tilvalget hører til her. PMJ giver 
dette videre til CH.  
 

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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