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Mødedato: 24. august 2020 
Mødet blev afholdt via zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Anne Bæk Andersen, Simone Terp Eriksen,  
 
VIP-medlemmer: Susanne (Sanne) Eichner, Hans-Peter Degn 
 
Observatører: Teke Jacob Ngomba (VIP-observatør) fra pkt. 3, Anne Marit 
Waade (afdelingsleder), Line Hassall Thomsen, Camilla Stokholm Glargaard (stu-
denterstudievejleder), Mette Olesen (SNUK, referent)   
 
Fraværende:  
Nanna Christ Kiil Johansen, Camilla Hannani, Jakob Høj Stokholm, Anne la Cour 
Thysen, Charlotte Kjær Damgaard, Amalie Hvidt Rasmussen, Pia Majbritt Jensen, 
Iben Have, Jakob Isak Nielsen 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste 

møde 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mø-
det den 23. juni 2020 
 
Teke Jacob Ngomba (TJN) havde inden mødet spurgt, om der i lyset af coronasi-
tuationen var behov for at godkende studiestart igen, og hvorfor evaluering af pro-
jektorienteret forløb ikke som aftalt var sat på dagsordenen igen med oplæg fra 
fagkoordinatorer.  
Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) kunne til dette oplyse, at hun havde be-
sluttet at udskyde punktet med evaluering af projektorienteret forløb, for at drøf-
telsen kunne indgå i revisionen af studieordningen for KA i Medievidenskab. I for-
hold til situationen omkring studiestarten orienterede AMW om dette senere på 
mødet. 
 
2. Godkendelse af fagbeskrivelse for valgfag (beslutningspunkt) 
 
UN’s beslutning: 
Fagbeskrivelsen for valgfaget Mundus Journalism_Key Issues Facing Contempo-
rary Journalism var ikke klar til mødet. UN besluttede derfor, at den skal rundsen-
des til skriftlig godkendelse i UN inden fristen for aflevering, der er den 14. sep-
tember. AMW vil sørge for dette.   
 
3. Nye studieordning BA i medievidenskab (drøftelsespunkt) 
UN drøftede studieoversigt og kompetenceprofil / ”Om-uddannelsen” (kompeten-
ceprofil) for bacheloruddannelsen (BA) i medievidenskab 
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Sanne Eichner (SE) fremlagde på vegne af arbejdsgruppen procesplanen for stu-
dieordningsrevisionen og oplyste, at studieoversigten ikke var ændret siden UN-
mødet i juni, hvor den også blev drøftet. Der var dog nogle engelske titler, der 
skulle kvalitetssikres.  
 
Det blev bemærket, at næsten alle titler relaterede sig til noget med ”medier”, og 
givet udtryk for, at det kan snævre mulighederne for ansættelsesområder ind. Der-
for var der forslag om at fjerne nogle af de steder, hvor der står ”medier”.   
Studerende bakkede på den ene side op om, at det evt. kunne åbne flere døre, hvis 
der ikke stod ”medier” alle vegne. På den anden side gav de studerende også ud-
tryk for, at studieoversigten giver meget god mening, og at der er sammenhæng 
mellem fagene, så det er muligt for studerende at se, hvilke fag, der følger efter 
hinanden.   
 
Der blev spurgt til prøveformer - hvorfor prøveformen undervisningsdeltagelse er 
valgt til Mediebrug og oplevelse og fri hjemmeopgave til Medie-, kultur- og viden-
skabsteori? SE oplyste, at prøveformerne er nøje overvejet - dels i forhold til, at 
der skal være variation i prøveformerne, men også i forhold til konkrete andre prø-
veformer, f.eks. portfolio. SE nævnte også, at prøveformerne er tænkt i forhold til 
hinanden og i forhold til en progression. Fra studievejledningen blev det nævnt, at 
prøveformerne opleves som sammenhængende med fagene.  
 
AMW gav udtryk for, at prøveformerne ofte er definerende for den måde, fagene 
vægtes på, og at hun havde foreslået fri hjemmeopgave til faget Medievidenskab 
og metoder på 1. semester, men at dette ikke var blevet bakket op i arbejdsgrup-
pen.  
 
I forhold til ”Om uddannelsen /kompetencebeskrivelsen oplyste SE, at den var 
blevet tilrettet i forhold til uddannelsens nye struktur.  
 
Under færdigheder står der ”Færdighed i at bruge kvalitative metoder og kvantita-
tivt mediemateriale……” I stedet blev der ønsket en formulering som ”Færdigheder 
i at bruge kvalitative og kvantitative metoder i analysen af mediebrug og –ople-
velse….”. Det blev også nævnt, at der står ”Færdighed i at skrive formidle…” og at 
enten skrive eller formidle kan undværes.   
 
SE tager bemærkningerne til studieoversigt og ”Om uddannelsen”/kompetencebe-
skrivelse med tilbage til arbejdsgruppen.  
 
Studieoversigt og Om-uddannelsen sendes til SN-sekretær til orientering for SN i 
september. 
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4. Coronasituationen (drøftelsespunkt) 
4.1 Erfaringer med zoom-eksamenerne og de omlagte eksamener 

Fra underviserside blev der givet udtryk for, at man havde skullet vænne sig til 
zoom eksamener. Der var afsat ekstra tid imellem eksamenerne, så det blev nogle 
lange dage, og der var nogle fysiske virkninger af at sidde så længe ved skærmen.  
Eksamenerne fungerede dog faktisk godt, de studerende var gode til at dele skær-
men osv. Dog var der en hurdle i forhold til, at eksamen kommer hjem i de stude-
rendes stue, soveværelse eller lign. Det handler meget om forberedelse, og de stu-
derende havde fået en god introduktion. Det blev nævnt, at underviserne skal være 
til stede ved onlineeksamen på en anden måde end ved anden undervisning.  
 
I forhold til pauserne blev det også nævnt, at selv om de kan virke lange, så er der 
virkelig brug for dem, hvis der pludselig er problemer undervejs. Det blev også 
nævnt, at eksamen faktisk fungerer bedre online, end undervisningen.  
 
Der blev givet udtryk for et ønske om, at det i forhold til vintereksamenerne tidli-
gere låses fast, hvordan eksamen endelig bliver, og hvad rammerne er.  
 

4.2 Øvrig erfaringsopsamling fra foråret 2020 
Fra studerende blev det nævnt, at der har været en del forvirring, og at erfaringen 
er, at kommunikationen er rigtig vigtig, så de studerende ved, hvad der skal ske. 
Derudover er det vigtigt, at der er en forventningsafstemning mellem de stude-
rende og underviser omkring den virtuelle undervisning.   
 

4.3 Den aktuelle situation 
AMW orienterede om, hvordan studiestart og semesterstart er blevet håndteret i 
forhold til de særlige Corona-foranstaltninger i Aarhus. Tutorerne havde arbejdet 
meget hårdt, og der var gjort meget for at de studerende i en vis grad ville kunne 
mødes på Campus. AMW oplyste, at der dagen efter UN-mødet – den 25. august 
2020 – ville blive taget imod ca. 100 studerende på Medievidenskab og Journali-
stik.  
Introduktionsforløb for KA-studerende skulle være online, og det blev oplyst, at på 
Journalistik var der gennemført onlineintroduktion, der havde fungeret rigtig godt 
og med stort engagement fra de studerende.  
 
UN drøftede situationen i forhold til, at der hele tiden er ændringer. I den forbin-
delse blev det nævnt, at man på Erasmus Mundus uddannelsen har lagt vægt på 
hele tiden at give de studerende information om tilgængelige oplysninger 2 uger 
frem.  
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5. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
UN fik orientering om processen for studieordningsændringer, hvor det er muligt 
for UN at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger, der har 
haft et fuldt gennemløb.  
 
Forslag til studieordningsændringer skal behandles i UN i oktober. UN indstiller 
til godkendelse i SN. Forslag til studieordningsændringer skal udfyldes i skabelon 
for indstilling af ændringer, som kan rekvireres hos UN-sekretæren.  
 
6. Mødeplan/tidspunkt for UN MEDJOUR 2020/2021 (beslutnings-

punkt) 
Mødeplanen var godkendt på et tidligere UN-møde. Det var derfor kun mødetids-
punktet, der var til beslutning. 
 
UN’s beslutning: 
UN besluttede, at mødetidspunktet skulle være kl. 13 til 15. 
 
7. Konstituering (beslutningspunkt) 
Da Pia Majbritt Jensen havde ønsket at fratræde som UN-forperson, skulle der 
vælges en ny forperson blandt VIP-medlemmerne af UN.  
 
UN’s beslutning: 
Det var ikke muligt på mødet at finde en UN-forperson. Det blev derfor aftalt, at 
AMW skulle forsøge at koordinere i forhold til, hvem der kan stå for mødeledelse i 
UN og deltagelse i studienævnet (SN) som VIP-repræsentanter. Simone Terp Erik-
sen (STE) ville tilsvarende forsøge – sammen med UN-næstforperson og SN-re-
præsentant Nanna Christ Kiil Johansen (NCKJ) at få de studerendes deltagelse i 
SN dækket ind. Mette Olesen (Meol) gjorde opmærksom på, at synspunkter fra 
UN Medievidenskab og Journalistik (MEDJOUR) ikke kommer videre, når der 
ikke er deltagelse fra MEDJOUR i SN, og at der kan opstå situationer, hvor SN 
ikke er beslutningsdygtigt, hvis der er afdelinger uden repræsentation i SN.    
 
8. Valg på AU (drøftelses- og beslutningspunkt) 
UN blev orienteret om det kommende valg på AU i efteråret 2020, hvor både un-
dervisere og studerende er på valg, og drøftede, hvad der kan sættes i gang ift. re-
kruttering af kandidater.  
 
UN’s beslutning 
Det blev aftalt, at AMW skulle forsøge at rekruttere kandidater blandt undervisere 
og studerende og at STE også i forhold til rekruttering af studerende kandidater til 
valget skulle koordinere med NCKJ.  
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Meol havde rekvireret en vejledning om anmeldelse af kandidater, og det blev af-
talt, at den skulle sendes til AMW, STE og NCKJ. Punktet tages op igen i septem-
ber, hvor det endeligt skal aftales, hvem der står for kandidatlisterne.  
 
9. Meddelelser/Nyt fra 
9.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 
AMW orienterede om, at et sommerseminar i afdelingen desværre – pga. Corona-
situationen – havde måttet aflyses. AMW orienterede om programmet, som i min-
dre dele vil taget op i løbet af efteråret.  
AMW orienterede også om, at der er planer om at udvide på AU Katrinebjerg og at 
der i afdelingen er ansat nye kolleger og er gang i yderligere nyansættelser. 
9.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentan-

ter 
9.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
9.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Camilla Stokholm Glargaard (CSG) orienterede som ny studenterstudievejleder 
om hvem der er studievejledere, hvilke spørgsmål, der stilles til vejledningen og 
hvilke arrangementer, der er afholdt eller er planer om.   
 
Fra bachelorstuderende stilles der en del spørgsmål om studiestart – og så er der 
nogle spørgsmål fra dem, der ikke er blevet optaget som BA-studerende. 
Der har også været mange spørgsmål i forhold til optagelse på KA i journali-
stik/cand. Public. 
Der afholdes introduktion for KA i uge 36 og 37 på zoom.  
 
CSG orienterede også om, at uddannelsen i IT-didaktisk design er flyttet fra Digi-
tal Design og Informationsvidenskab til DPU. 
 
9.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
9.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Meol orienterede fra nyhedsbrevet, hvor der er et afsnit om studieordningsæn-
dringer:   
Ændringer til efterårsfag 2020, der træder i kraft 1. september 2020, blev offent-
liggjort i kursuskataloget senest 1. april 2020, men fremgår først af studieordnin-
gen 1. september 2020. Det er derfor en god idé for undervisere at orientere sig i 
kursuskataloget i forhold til undervisning i efterårsfagene.  
 
Alle studieordningsændringer vil kunne ses af studieordningerne pr. 1. september 
2020 - både for forårs- og efterårsfag samt justeringer af generelle regler. Nyheds-
brevet for september vil indeholde yderligere information om det.   
Nye studeordninger træder også i kraft 1. september 2020 og har været synlige si-
den 1. marts/1. april 2020. 
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Nyhedsbrevet har derudover som emner selvplagiat, oplysninger om bachelorer-
nes videre forløb på AU, som kan findes i Power BI og fristen for indsendelse af 
forslag til AU Summer University kurser 2021, den 1. september. 
 
10. Forslag til kommende møder  
10.1 Forslag til kommende UN-møder 
Det blev aftalt, at emnet nedenfor tilføjes på listen over emner til drøftelse i UN 
MEDJOUR:  
Afklaring og formidling af grænserne for, hvor meget de studerende kan hjælpe 
hinanden med opgaver.   
 
10.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
11. Evt. 
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