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Mødedato: 23. marts 2020 kl. 9 til 11 
Mødet blev afholdt via Blackboard Collaborate 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Anne Bæk Andersen, Simone Terp Eriksen fra 9.40, 
Nanna Christ Kiil Johansen (UN-næstforperson), Anne la Cour Thysen fra 9.50 
 
VIP-medlemmer: Pia Majbritt Jensen (UN-forperson og SN-repræsentant), Iben 
Have, Hans-Peter Degn 
 
Observatører: Teke Jacob Ngomba (VIP-observatør), Hanne Bruun (VIP-observa-
tør), Anne Marit Waade (afdelingsleder), Martin Vind Nielsen (studenterstudie-
vejleder), Mette Olesen (SNUK, referent)  
 
Fraværende: Camilla Hannani, Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Ja-
kob Isak Nielsen, Susanne (Sanne) Eichner, 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 til mødet og UN god-
kendte dagsordenen til dagens møde med to tilføjelser:  
 
En henvendelse til UN-forpersoner om Undtagelser fra beslutning om omprøve i 
fag, hvor fremmøde er prøveform eller en del af et forudsætningskrav blev sat på 
dagsordenen som pkt. 4 og på opfordring fra afdelingsleder Anne Marit Waade 
(AMW) blev Drøftelse af situationen med den fysiske nedlukning af AU sat på 
som pkt. 5.  
 
Der var ikke opfølgning til referatet fra UN-mødet den 24. februar 2020. 
 
2. Status for nye studieordninger og ændringer hertil til implemente-

ring 01.09.2021 (drøftelse og beslutning) 
Af hensyn til planlægning og ressourceallokering på institutterne og i studieord-
nings- og kvalitetsteamet, skulle uddannelsesnævnet og afdelingslederen gøre sta-
tus for igangværende og kommende projekter om curriculumudvikling. 
 
Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) oplyste, at det var blevet vurderet, at en 
egentlig revision af KA i Journalistik ikke kunne komme med i denne omgang.   
 
UN’s beslutning 
Uddannelsesnævnet har i gangsat arbejdet med at revidere studieordningen for 
BA og KA i Medievidenskab og KATV i Film og Medier.  
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Der igangsættes ikke yderligere studieordningsrevisioner til 1.9.2021, men der ar-
bejdes for KA i Journalistik på en ændring, der ikke medfører, at der skal laves en 
ny studieordning.   
 
3. Uddannelsesnævnsforpersonen orienterer uddannelsesnævnet om 

den kommende årlig status og skitserer kort processen herfor (ori-
enteringspunkt) 

PMJ orienterede om det kommende årlige statusmøde der er en del af UN-mødet i 
april/maj. 
 
Den årlige status har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne i 
deres helhed. Man ser på hvad der er sket siden sidste årlige status for at afklare, 
hvilke indsatsområder der skal arbejdes med fremadrettet. Der følges op på udvik-
lingsinitiativer fra sidste års status eller uddannelsesevaluering og nye indsatsom-
råder inden for kvalitetspolitikkens 5 delpolitikområder sættes ind en ny handle-
plan for hver enkelt uddannelse. 
 
Årlig status afholdes på baggrund af datamateriale, der blandt andet består af må-
linger på de 8 indikatorer førsteårsfrafald, studieprogression, undervisningsaktivi-
tet, undervisningsevaluering, studiemiljø, forskningsdækning, studieintensitet og 
beskæftigelse. 
 
Det blev afklaret, at datamaterialet er på uddannelsesniveau og UN drøftede heref-
ter forskellige forhold i forbindelse med den kommende årlige status – blandt an-
det meroptag i forhold til beskæftigelse.  
 
4. Undtagelser fra beslutning om omprøve i fag, hvor fremmøde er 

prøveform eller en del af et forudsætningskrav 
Baggrunden for punktet var, at fakultetet i forhold til den fysiske nedlukning af AU 
havde besluttet, at eksamen i de fag, hvor fremmøde er prøveform eller en del af et 
forudsætningskrav, skulle afholdes efter omprøveformen. Beslutningen var base-
ret på forskellige overvejelser omkring bl.a. it-tekniske problemer, sikring af det 
faglige niveau og behovet for en hurtig og entydig afklaring. Grundlæggende byg-
gede beslutningen på at minimere risikoen for forskelsbehandling som følge af 
tekniske vanskeligheder, at fastholde det faglige niveau i Arts’ uddannelser og at 
give studerende og undervisere de bedste muligheder for at fokusere på læring og 
undervisning. 
 
På baggrund af henvendelser fra studerende og undervisere, der argumenterede 
for at undtage en række fag fra beslutningen, havde prodekanen for uddannelse på 
Arts bedt afdelingsleder og forpersoner for UN om at tage stilling til, hvilke fag, 
der skulle undtages fra beslutningen. 
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Prodekanen havde foreslået, at alle fag, der bestås ved undervisningsdeltagelse 
skulle undtages, så studerende kan bestå disse i form af den ordinære prøve. På 
MEDJOUR er det Medie- kultur og samfundsteori I på BA i medievidenskab. Der-
udover var et andet fag - Mediesystemanalyse I på BA i medievidenskab - foreslået 
undtaget, fordi omprøven stiller nye eller væsentligt anderledes krav end den ordi-
nære prøve.  
 
Der var fra studerende kommentarer i forhold til, at det stadig er muligt at fra-
værsregistrere de studerende, og at dette faktisk allerede bliver gjort. Derudover i 
forhold til, at omprøveformen ikke stemmer overens med måden, der undervises 
på i de to fag, og at eksamen i Mediesystemanalyse I gerne skulle give mening i 
forhold til eksamen i Mediesystemanalyse II, som er faget der skrives bachelor i 
på 5. semester.  
 
UN’s beslutning 
UN besluttede, at Medie- kultur og samfundsteori I og Mediesystemanalyse I 
skulle undtages fra beslutningen om omprøve. Det betyder, at fagene tilrettelæg-
ges som beskrevet i studieordningen.  
 
Der blev spurgt til undervisernes holdning og AMW oplyste, at underviserne øn-
sker, at de to fag undtages fra beslutningen om omprøve.   
 
Der blev spurgt til produktionsfag og AMW nævnte, at der er forskellige problemer 
- også i forhold til praktik. For KA Produktionsfag er der fundet en løsning, så ek-
samen kan klares uden at have adgang til produktionsudstyr. Det er noget, der for-
søges løst håndholdt hen af vejen.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at det ikke længere er muligt at låne bøger på Stats-
biblioteket. 
 
Det blev foreslået at holde Blackboard Collaborate åbent, så problemstillinger, der 
kom hurtigt op, kunne drøftes der.  
 
5. Drøftelse af situationen omkring den fysiske nedlukning af AU 
AMW oplyste, at der i ledelseskredsen havde været efterspurgt informationer om, 
hvordan de studerende har det under den fysiske nedlukning af AU. AMW bad 
derfor de tilstedeværende studerende om at give melding tilbage.  
 
Der blev givet udtryk for, at der har været opstartsproblemer med fjernundervis-
ning, men at det er blevet bedre. Der er dog problemer med f.eks. feltarbejde. Det 
blev nævnt, at det kan være svært at være bundet til sit hjem, og at tidsplaner sky-
des, fordi f.eks. interviews ikke kan afholdes. Derudover tager det energi at skulle 
følge med i alt det nye information.  
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Fra studievejledningen blev der givet udtryk for, at der stort set ikke kommet hen-
vendelser omkring coronasituationen - måske fordi udmeldingerne fra universite-
tet har været gode nok.  
 
Fra VIP side blev det nævnt, at indtrykket er, at undervisere og studerende arbej-
der lige så hårdt som ellers. Der blev derudover peget på de internationale stude-
rende, hvis situation er ændret meget i forhold til, hvad de havde forventet. Der er 
løbende kontakt med de studerende, der er i en meget usikker situation og som 
skal tage stilling til, om de skal rejse hjem eller blive. Det er svært – også fordi ud-
meldingerne om situationen forandrer sig. Noget lignende gør sig gældende for 
ph.d.-studerende.  
 
AMW tager tilbagemeldingerne med videre til institutledelsen.  
 
6. Meddelelser/Nyt fra 
6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 
AMW oplyste, at der afholdes opsamlingsmøder med fagkoordinatorerne, og at 
der samles op i forhold til undervisere, der har udfordringer.  
 
Der arbejdes videre på revisionen af studieordningen for BA og KA i Medieviden-
skab. Arbejdet foregår planmæssigt og der vil blive fremlagt noget på UN-mødet i 
april.   
 
6.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentan-

ter 
Nanna Christ Kiil Johansen (NCKJ), der er næstforperson for UN har etableret en 
rotationsordning vedr. SN-møder, så de studerende fra MEDJOUR kan være re-
præsenterede i SN. NCKJ har derudover indvilget i at stå som SN-repræsentant og 
sende materiale til de suppleanter, der skal deltage i SN-møderne. Da NCKJ 
endnu ikke havde adgang til SN-mapperne blev det aftalt, at Mette Olesen (Meol) 
skulle sende materiale til Simone Terp Eriksen (STE), der skal deltage i SN-mødet 
den 1.4.20. 
 
PMJ pegede på dagsordenen til SN-mødet den 1.4.20, der var bilag til mødet og 
Meol nævne, at der ved mødet fremlægges en ny model for studienævnets godken-
delse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen. UN på IKK har siden 
januar 2018 behandlet konkrete planer for tilrettelæggelse af undervisning og ek-
samen og indstillet til godkendelse i SN. Med den nye model er dette ikke længere 
obligatorisk for UN.  
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På SN-mødet 1.4.2020 skal evalueringsrapporterne for efteråret 2019 behandles. 
Der blev i den forbindelse spurgt, hvor de rapporter, som fagkoordinatorerne 
havde udarbejdet går hen? Det blev opklaret, at fagkoordinatorernes delrapporter 
opsamledes i de færdige evalueringsrapporter, som UN egentlig skulle have set in-
den fremsendelse til SN.  
 
Studerende fremhævede behovet for, at Medievidenskab også omfatter kvantita-
tive og samfundsfaglige perspektiver. Kombinationen af kvalitative og kvantitative 
metoder er gavnlige i forhold til nuanceringen af problemstillingen i eksamensop-
gaver, og samtidigt pointerer studerende, der skal eller har været i praktik, at 
kvantitative færdigheder er fordelagtige. AMW nævnte i denne forbindelse, at der 
er en misforståelse omkring, at kvantfag nedlægges. I stedet er det sådan, at fær-
dighedsfagene, inkl. databasebrug boostes og at kvantfag til dels integreres i faget 
Receptionsanalyse.  
 
6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Der blev gjort opmærksom på, at studievejledningen stadig er åben i træffetiden – 
men kun via mails. 
 
I BA-vejledningen har der været mange henvendelser om kvote 2 og tilvalg.  
2. semester årgangsmøde har det været nødvendigt at aflyse.  
De vigtigste informationer er sendt ud som slides til de studerende.  
 
I KA-vejledningen har der været henvendelser omkring optagelse på KA og hen-
vendelser omkring praktik. 
2. semester årgangsmøde måtte også her udsættes – det ligger i uge 14 – der af-
ventes information om, om mødet kan afholdes.  
 
6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Bilag 4.5.1-1 03 marts 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
Meol orienterede fra nyhedsbrevet om, at studieordningerne for de nye tilvalg er 
online på studieportalen fra den 2. marts: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
 
Tilvalgsstudieordningerne træder i kraft den 1. september 2020. 
De øvrige nye studieordninger, der træder i kraft den 1. september 2020, er online 
fra den 1. april. 
 
 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
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6.5.2 Introduktion til nye SN 2020 – til UN 2020 
Meol orienterede kort om, at der er lavet en udgave til UN af den introduktion, 
som studienævnene på Arts fik i januar/februar. Dette fordi meget af det konkrete 
studienævnsarbejde er delegeret til uddannelsesnævnene (UN), og at introduktio-
nen derfor også er meget relevant for UN – i forhold til udarbejdelse af studieord-
ninger og kvalitetssikring og for at sikre, at UN-medlemmerne er opmærksomme 
på reglerne om habilitet, personfølsomme oplysninger og tavshedspligt. Introduk-
tionen vil blive gennemgået på førstkommende fysiske UN-møde. 
 
7. Forslag til kommende møder  
7.1 Forslag til kommende UN-møder 
Bilag 5.1 Punkter til drøftelse i UN Medievidenskab og Journalistik 
7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
Det blev foreslået, at punktet Studerendes lydoptagelse af undervisningen blev 
sat på UN-mødet i april.  
 
Det blev aftalt at sætte et link til information om dette ind i referatet:  
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/lydoptagelser-af-under-
visning/ 
Det er en AU-tekst, der også vil blive lagt på Arts’ hjemmeside. 
 
8. Evt. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/lydoptagelser-af-undervisning/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/lydoptagelser-af-undervisning/
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