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Mødedato: 20. januar 2020
Mødested: Frokoststuen Nygaard 5335-229
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik
Studentermedlemmer: UN pr. 1.2.2020: Camilla Hannani (UN-næstforperson og SNrepræsentant), Anne Bæk Andersen, Simone Terp Eriksen, Nanna Christ Kiil Johansen, Anne la Cour Thysen,
VIP-medlemmer: Pia Majbritt Jensen (UN-forperson og SN-repræsentant), Iben Have
Observatører: Teke Jacob Ngomba (VIP-observatør), Anne Marit Waade (afdelingsleder), Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Astrid Kruse Nielsen (studenterstudievejleder), Mette Olesen (SNUK, referent)
Fraværende:
Mathilde Fahlberg, Morten Søgaard Nielsen, Hans-Peter Degn, Susanne (Sanne) Eichner, Jakob Isak Nielsen, Jakob Høj Stokholm, Charlotte Kjær Damgaard, Amalie Hvidt
Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde
UN-forperson Pia Majbritt Jensen (PMJ) bød velkommen og mødet blev indledt med
en navnerunde.
UN godkendte dagsorden til dagens møde, og der blev fulgt op på referatet fra UN-mødet den 9. december 2019.
PMJ oplyste, at Teke Jacob Ngomba (TJN) var blevet fast observatør i stedet for Kirsten Sparre, der ikke længere er ansat på AU. En observatørstatus giver ikke mulighed
for at stemme i UN, men der er også uhyre sjældent, at der er afstemninger.
PMJ oplyste desuden, at hun havde spurgt uddannelseskonsulent Katharina Juhl Haslund (KJH), om der var mulighed for at ændre rækkefølgen af spørgsmålene til undervisningsevaluering. KJH havde oplyst, at det desværre ikke er muligt på nuværende
tidspunkt.
Mette Olesen (Meol) oplyste, at punktet fra referatet ”Opfølgning på drøftelse af fremmødet til UN-møder” var sat på dagens møde, og at et andet punkt fra referatet ”Drøftelse og godkendelse af valgfag for efteråret 2020 og foråret 2021” var udskudt til UNmødet i februar.

2.

Konstituering (beslutningspunkt)
Meol indledte punktet og oplyste, at UN ifølge forretningsordens § 8 skal konstituere
sig senest på det første møde efter nyvalg. Forperson skal vælges blandt VIP-medlemmerne og næstforperson blandt studentermedlemmerne.
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I forbindelse med konstitueringen skulle fordelingen mellem UN-medlemmer og suppleanter afklares – med max. 6 repræsentanter fra hhv. VIP og studerende.
UN’s beslutning:
Pia Majbritt Jensen blev genvalgt som UN-forperson
Nanna Christ Kiil Johansen blev valgt som UN-næstforperson
Charlotte Kjær Damgaard og Amalie Hvidt Rasmussen havde tilkendegivet at ville
være UN-suppleanter.
Den nuværende repræsentant for de studerende i studienævnet (SN) for IKK, Camilla
Hannani (CH), oplyste, at det var nødvendigt, at en suppleant overtog de studerendes
repræsentation i studienævnet (SN) fra februarmødet og frem. Suppleanterne skal
ifølge valgreglerne spørges i den rækkefølge, de står opført på valglisten / medlemslisten for SN. Det blev aftalt, at Anne Bæk (AB) og Nanna Christ Kiil Johansen (NCKJ)
deltager i januarmødet i SN, og at det inden næste møde bliver afklaret, hvem der kan
overtage SN-repræsentationen for de studerende på Medievidenskab og Journalistik
(MEDJOUR).

3.

Mødeplan for UN Medievidenskab og Journalistik 2020 (beslutningspunkt)
PMJ havde inden mødet fremsendt oplæg til en mødeplan med møder om mandagen
før studienævnsmøderne, der afholdes den sidste onsdag i måneden.
UN’s beslutning:
UN godkendte mødeplanen for 2020 og fastlagde mødetidspunktet til kl. 9 til 11.

4.

Opfølgning på drøftelse af fremmødet til UN-møder (drøftelsespunkt)
PMJ indledte punktet, der havde baggrund i problemer med fremmødet til UN-møder.
Der er store processer i gang på Medievidenskab, og derfor er det vigtigt, at UN er
samlet.
Fra studerende blev det nævnt, at der er store muligheder for at få indflydelse gennem
UN/SN, og fra afdelingsleder blev der givet udtryk for, at der er stor lydhørhed over
for, hvad der kommer fra de studerende. Et organ som UN er meget vigtigt i forhold til
at viderebringe informationer om, hvad der rører sig på afdelingen og der lægges op
til, at de studerende skal være med til at præge dagsordenen.

5. Meddelelser/Nyt fra
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg
Anne Marit Waade (AMW) orienterede om, at der har været afholdt faglig dag på afdelingen. Alle undervisere havde på dagen møde i fagteams, og om eftermiddagen var
der fælles møde for alle om de undervisningsrelaterede emner: Digitale metoder og
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Strategisk kommunikation. Derudover blev afdelingens forskningspublikationer præsenteret.
AMW oplyste desuden, at der er nedsat 2 task forces, der skal se på BA og KA i Medievidenskab og gøre klar til den revision af studieordningerne, der snart skal igangsættes.
AMW orienterede om nyansættelser og forlængelser af stillinger på Medievidenskab
og Journalistik, og om, at der sidste år blev udnævnt 5 professorer på afdelingen.
De 4 fagkoordinatorer på afdelingen er:
BA i Medievidenskab: Susanne Eichner
KA i Medievidenskab: Hanne Bruun
KA i Journalistik: Line Hassall Thomsen
Film og Medier (BATV og KATV): Mathias Bonde Korsgaard
Der er udviklet en 5 års strategi – en road map – om forskningsområder, der skal udvikles. Dokumentet vil blive lagt på hjemmesiden.

5.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
PMJ fortalte om Arts Uddannelsesdag, der finder sted den 25. februar 2020. Studienævnet ved IKK har givet inspiration til emnet for dagen, der er Studieglæde. Alle studerende og VIP’ere er inviterede. Der blev uddelt flyers med program for dagen.
Emnet Psykiske problemer i studielivet bliver drøftet på studienævnets møde den 22.
januar 2020. Andre dagsordenspunkter er Godkendelse af IV-fag og Orientering om
justering af prøvebeskrivelsen for IV-fag.

5.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
UN drøftede under dette punkt, i hvor høj grad de studerende bliver gjort opmærksom
på og gør brug af studievejledningen. Der var blandt de studerende forskellige erfaringer med dette, men studievejledningen bliver nævnt i forbindelse med diverse introduktioner.
Fra studievejledningen blev det oplyst, at man gør meget for at gøre sig synlige og at
studenterstudievejledningen er bemandet med studerende, der har en vejlederuddannelse og som har tavshedspligt.
De studerende gav udtryk for, at det måske i nogle tilfælde kan være lettere at tale med
en vejleder, der ikke er studerende.
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5.4

Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studenterstudievejleder Astrid Kruse Nielsen (AKN) oplyste, at studievejledningen for
bacheloruddannelserne har mange henvendelse om kvote 2 optag, og at man planlægger U-days i februar og tilvalgsdag den 20. februar 2020.
I studievejledningen for kandidatuddannelserne er også en del henvendelser om optag, og derudover om ophævelse af begrænsning af dobbeltuddannelse. Der afholdes
informationsmøde om KA i Medievidenskab den 5. februar 2020.
AKN henledte opmærksomheden på et kvalitetstjek af studieguiden med svarfrist onsdag den 22. januar 2020.

5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
5.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Meol nævnte, at det af Nyhedsbrev fra Arts studier, januar 2020 fremgår, at det er
besluttet at indføre adgangsbegrænsning for alle de nye og gentænkte tilvalg. Der bliver 40 pladser på hvert tilvalg. Reglerne for ITTU-studerende er desuden reviderede,
så ITTU-studerende kan vælge de nye tilvalg ifm. optaget i 2020.
Nærmere informationer omkring adgangsbegrænsningen fremgår af studieportalen
under hvert tilvalg. Adgangsbegrænsningen baserer sig på karaktergennemsnit fra det
centrale fag – udregnet ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15.
april.
UN drøftede karaktergennemsnit som adgangsbegrænsning. Det blev i den forbindelse
oplyst, at for de nuværende tilvalg, der har adgangsbegrænsning, baserer denne sig tilsvarende på karaktergennemsnit.
Meol nævnte desuden, at studerende, der afgår fra UN, har mulighed for at få en udtalelse om arbejdet i nævnet ved at sende en mail med fødselsdato og angivelse af den
periode, man har været repræsentant i UN til meol@au.dk

6. Forslag til kommende møder (drøftelse)
6.1 Forslag til kommende UN-møder
Der var forslag om punkterne nedenfor:
Manglende engagement blandt studerende (undervisningen på KA)
Studieglæde (efter Arts Uddannelsesdag – dvs. tidligst på UN-mødet i marts)
Den nye mentorordning på BA Medievidenskab (evt. på UN-mødet i marts)
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Valgmuligheder – forskellige muligheder for valg. (Kan evt. behandles i forbindelse
med præsentation af valgfag på KA i Medievidenskab – dvs. på UN-mødet i februar).
Listen med tidligere foreslåede punkter blev gennemgået. Det blev aftalt fremover kun
at indskrive nye punkter til kommende møder i referatet og at vedligeholde en samlet
liste over punkter til behandling på kommende møder som bilag til UN-møderne.

6.2

Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN

7. Evt.
CH oplyste de nye repræsentanter for de studerendes om, hvordan de kunne få adgang
til UN-mappen med dagsorden og bilag til møderne.

