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Mødedato: 7. december 2020 kl. 13 til 14 
Mødet blev afholdt via zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Nanna Christ Kiil Johansen (UN-næstforperson og SN-re-
præsentant), Anne Bæk Andersen,  
 
VIP-medlemmer: Pia Majbritt Jensen (UN-forperson og SN-repræsentant), Iben 
Have, Hans-Peter Degn 
 
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Hanne Bruun, Erik Bøje Da-
vidsen, Sara Sønnichsen (studenterstudievejleder), Julie Zederkof (SNUK) og 
Mette Olesen (SNUK, referent),  
 
Fraværende:  
Jakob Høj Stokholm, Simone Terp Eriksen, Anne la Cour Thysen, Charlotte Kjær 
Damgaard, Amalie Hvidt Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Susanne (Sanne) Eich-
ner, Teke Jacob Ngomba 
 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 

Afdelingsleder Anne Marie Waade (AMW) bød velkommen og UN godkendte dagsor-

denen til dagens møde. UN godkendte desuden referatet fra UN-mødet den 23. no-

vember 2020 og fulgte op på det.  

 

Mette Olesen (meol) nævnte som opfølgning, at studieordningen for BA i medieviden-

skab på SN-mødet den 25. november 2020 blev sendt til genbehandling og derfor var 

sat på dagsordenen. De 4 studieordningsændringer fra MEDJOUR var alle blevet ind-

stillet til godkendelse – dog med en bemærkning til plan A vedr. ændring til faget 

”Markedskommunikation og medieplanlægning” på KA i medievidenskab. 

Punkter til drøftelse var derudover opdateret som ønsket af UN. 

 

2. Studieordning for BA uddannelsen i medievidenskab 2021 (beslut-

ningspunkt) 

Ved 1. behandlingen i studienævnet fik studieordningen for BA i medievidenskab en 

kategori 3 indstilling, der indebar, at den ikke kunne godkendes af studienævnet i den 

nuværende form, men skulle revideres af uddannelsesnævnet og behandles i SN igen i 

revideret form. Indstillingen blev givet på baggrund af, at fagmiljøet i forbindelse med 

behandlingen på mødet gav udtryk for et ønske om at ændre prøveformen i faget ”Me-

dieudvikling”. 

 

AMW orienterede fra behandlingen af studieordningen i SN. Der var i forbindelse med 

behandlingen af studieordningen ros fra SN-medlemmerne. 

  



 

 
Referat 
 

 

 

Side 2/3 

På SN-mødet havde repræsentanterne fra MEDJOUR givet udtryk for, at prøveformen 

til ”Medieudvikling” muligvis ville blive ændret fra mundtlig med 3 dages forberedelse 

til mundtlig med synopsis, så de studerende ville have mulighed for at vælge emne selv 

i stedet for at trække et emne. SN fandt denne ændring positiv, og ønskede på den bag-

grund at se studieordningen igen i færdig form. Den foreslåede ændring af prøvefor-

men havde efterfølgende været drøftet i fagmiljøet, hvor det imidlertid var var blevet 

besluttet at fastholde prøveformen som mundtlig med 3 dages forberedelse. 

 

UN’s beslutning 

UN fastholdt indstillingen til godkendelse idet prøveformen til faget Medieudvikling 

på 1. semester var uændret. 

 

AMW orienterede efterfølgende om øvrige forhold, som var blevet nævnt i SN-behand-

lingen. Disse fremgår af indstillingsskemaet fra behandlingen, der var bilag til mødet.  

 

UN drøftede SN-repræsentanternes bemærkninger til fag, der løber over 2 semestre - 

som f.eks. Mediesystemanalyse I og II. Bemærkningen fra SN gik på, at fagmiljøet med 

fordel kunne se på, hvordan man endnu tydeligere kunne kommunikere forskellene på 

fag inden for samme spor. Der blev i den forbindelse nævnt et synspunkt om, at det er 

vigtigt, at studieordningsteksterne ikke bliver for studentervendte, fordi det fratager 

manøvrerum fra underviser og censorer og gør, at der ikke er metodefrihed nok i tek-

sterne. Til dette nævnte Julie Zederkof (JZ) fra SNUK, at studieordningsteksterne har 

mange adressater – og som sådan skal kunne læses og bruges såvel juridisk, som fag-

ligt og praktisk af både studerende, undervisere og censorer. Der blev spurgt til, om 

der derudover fra fakultetet lægges op til, at studieordningen også skal være en appe-

titvækker for de studerende og fra JZ svaret, at det juridiske og det faglige er det vig-

tigste parametre i studieordningen.  

 

I forhold til faget Mediekultur og videnskabsteori var det i SN blevet nævnt, at begre-

ber som ontologi og epistemologi ikke er så tilgængelige for den studerende, og at fag-

miljøet gerne måtte overveje dette. Det blev til dette på mødet nævnt, at det er vigtige 

begreber for de studerende at kende, og at det gør uddannelsen stærkere, at de stude-

rende kender dem. Der blev på mødet lagt op til at fastholde begreberne i studieord-

ningen.  

 

AMW orienterede også om, at censorformandskab og aftagere havde haft studieord-

ningen i høring og var meget tilfredse med den.  

 

UN havde ved mødet i oktober spurgt om nogle ting i relation til studieordningen. Ju-

lie Zederkof (JZ) havde i et bilag til mødet (Bilag 2.2.) opsamlet svar på disse spørgs-

mål og orienterede om dem ud fra bilaget.  
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3. Behandling af studieordningsændringer i SN (orienteringspunkt) 

UN blev orienteret om, at studienævnet havde godkendt alle indsendte studieord-

ningsændringer fra MEDJOUR, men at det i forhold til Plan A ændringen til ”Mar-

kedskommunikation og medieplanlægning” (KA i medievidenskab) var blevet bemær-

ket, at den foreslåede ændring er voldsom på baggrund af kun en enkelt evaluering. 

 

4. Meddelelser/Nyt fra 

4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW takkede for arbejdet med den nye studieordning for BA i medievidenskab.  

4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

4.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studenterstudievejleder Sara Sønnichsen oplyste, at der ikke er flere arrangementer 

i år, men at U-days for bachelorstuderende afholdes den 26. februar 2021. 

4.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

4.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Meol orienterede kort om overskrifter fra nyhedsbrevet: 
Retningslinjer for afholdelse af vintereksamen 2020/2021, som var besluttet og 
meldt ud af fakultetsledelsen.  
Forsinkelsessamtaler E2020, som studievejlederne (VEST) på alle tre institutter 
har afholdt med både bachelor- og kandidatstuderende, der er mere end 30 ECTS 
forsinkede. 
 Ofte stillede spørgsmål om sprogpolitikken kan findes på studie- og underviser-
portal  

IV-fag E21-F22. Afdelingerne på IKK og IKS har netop indmeldt IV-fag for perio-

den efteråret 2021 og foråret 2022.  

Derudover er der i nyhedsbrevet information om vigtige deadlines: 
Indhentning af valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2021  
I december måned indkalder UVAEKA valgfag og fag med skiftende emner til ef-
teråret 2021 for de uddannelser, der fortsat indmelder hvert semester, med en frist 
den 1. marts.  
Beskrivelser af valgfag og fag med skiftende emner indhentes via en skabelon, som 
er udfyldt med information fra studieordningen, så rammerne for fagudvikling er 
kendte og så det er nemt at se, hvilke oplysninger, der skal udfyldes.  
 

5. Forslag til kommende møder  

5.1 Forslag til kommende UN-møder 

5.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Det blev nævnt, at der er behov for en snarlig plan for de eksamener, der skal afholdes 

i foråret.  

 
6. Evt. 


