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Mødedato: 13. december 2021
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik
Deltagere:
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson) og Melanie
Juncker Mc Lennan.
VIP-medlemmer: Maja Sonne Damkjær (UN-forperson), Teke Jacob Ngomba
(SN-repræsentant), Hanne Bruun, Line Hassall Thomsen, Susanne Eichner og Pia
Majbritt Jensen
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Morten Brænder, Sille Nygaard Kock (studenterstudievejleder), Amalie Kristine Falk Stauner, Jeppe Norskov Stokholm (SNUK) og Sine Gyde Meler (SNUK, referent)
Fraværende: Ida Hove Sørensen, Fagkoordinator Mathias Bonde, Fagkoordinator Kirsten Frandsen, Simone Terp Eriksen og Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent)

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde
UN godkendte dagsorden til dagens møde og udskød punkt 4 til februar 2022, da det
har vist sig at kræve mere tid at forberede datamaterialet hertil. Der var ingen opfølgning på referatet fra UN-mødet den 22. november 2021

2.

De studerendes punkt
UN-næstforperson Erik Bøye Davidsen (EBD) orienterede UN om at en gruppe studerende, i forbindelse med en evaluering af MSA 2, udtrykte utilfredshed med at de har
en arbejdsbelastning, der svarer til 30 ECTS, når de har tilvalgsfag på BSS, selvom de
reelt kun har 15 ECTS til rådighed. Dette skyldes at tilvalget på BSS udbydes som et
30-ECTS-fag, og derfor er tilrettelagt således med mange undervisningstimer og forberedelsestid. Det betyder at de studerende, der følger tilvalget på BSS, har svært ved at
finde tid til deres bachelorprojekt, som de skriver samtidig med tilvalget.
Undervisere fortalte at det er en tilbagevendende problematik, som før er blevet rejst i
b.la. studienævnet, men at det ikke hr været muligt at ændre, da det ikke er et Arts tilvalgsfag. UN drøftede om det igen kunne blive bragt op i studienævnet mhp. at finde
en løsning og det blev aftalt at Teke Jacob Ngomba (TJN) som SN-repræsentant,

bringer det med videre til studienævnet.
UN drøftede problematikken mellem de studerendes tidsforbrug og fordelingen mellem Ba-tilvalgene og bachelorprojektet, da det kan være en særlig problematik for medievidenskabsstuderende.
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Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) påpegede at det kan være en mulighed at
have en drøftelse i UN og på afdelingen om, hvorfor man har valgt en model hvor bachelorprojektet er koblet op på et fag og at de studerende følger et tilvalg ved siden af
og hvilke faglige styrker, der ligger i denne struktur. AMW vil følge op om med studieleder Lars Kiel Bertelsen omkring problematikken vedrørende tilvalget på BSS.
Derudover aftalte UN, at EBD formidler til de studerende, som havde udtryk utilfredshed, at de kan kontakte Amalie Kristine Falk Stauner (AKFS). AKFS vil også undersøge, hvilke tilvalg de studerende på Medievidenskab vælger for at afdække, hvor
mange timer de studerende bruger på tilvalg. Dette kan være baggrund for en kommende drøftelse i UN om tilvalg generelt.

3.

Orientering om studienævnets behandling af studieordningsudkast til
KA i journalistik 2022 – cand.public (orientering)
Morten Brænder orienterede UN om studienævnets behandling af den nye studieordning i Ka i Journalistik 2022. Ved studienævnets møde den 26. november 2021 blev
det fremsendte udkast til studieordningen godkendt, med krav om at undervisergruppen afklarede eksamensformen i faget Medier, politik og samfund.
Hertil supplerede TJN med at fortælle at de sidste rettelser nu er på plads og at arbejdsgruppen er landet på en endelig form, som går ind under de krav, som SN har givet for godkendelse.
UN diskuterede herefter, hvordan arbejdsgrupperne omkring nye studiegrupperne
fremadrettet skal nedsættes og hvordan UN efterfølgende inddrages og orienteres om
arbejdet, samt hvordan man implementere en ny studieordning på afdelingen.

4.

Gennemførelse, STÅ, frafald mv. i lyset af Corona (drøftelsespunkt)
Punktet blev rykket til februar 2022.

5. Meddelelser/Nyt fra
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg
AMW orienterede om:
- At der er blevet afholdt et afdelingsmøde i sidste uge, som var det sidste fysiske møde i den kommende tid, efter de nye krav om at fysiske møder skal reduceres.
- Der er ved at blive ansat en ny kollega, som skal stå for digital kommunikation
og udvikle på et kursus på den nye KA på medievidenskab.
- I januar afholdes der en faglig dag, hvor der skal arbejdes med team-undervisning og portefølje eksamensformen.
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-

Forberedelser til den kommende ECREA-konference, som skal afholdes i 2022
er fortsat i gang.
Der er udskiftning i fagkoordinatorerne den kommende tid. Susanne Eichner
stopper på afdelingen og har fået en ny stilling. Line Hassall Thomsen stopper som fagkoordinater på de journalistiske uddannelserne, Teke Jacob
Ngomba overtager fagkoordinator rollen. Maja Sonne Damkjær bliver afløst
som koordinator på førsteårssemesteret til februar.

5.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
Der var intet til punktet.

5.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
Der var intet til punktet.

5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studenterstudievejleder Sille Nygaard Kock (SNK) orienterede om:
-

At der er stille i vejledningen og at der er nedsat træffetid i december og januar.
Der er fortsat fysisk fremmøde frem til nytår.
Der bliver ansat en ny studenterstudievejleder i bachelorvejledningen.
Kandidatstudievejledningen er ved at planlægge en info dag omkring den nye
studieordning i Ka i medievidenskab.

5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
5.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Jeppe Norskov Stokholm orienterede om at nyhedsbrevet fra december findes online
på underviserportalen.

6. Forslag til kommende møder
6.1 Forslag til kommende UN-møder
•
•
•

Tema (60 min): Employability som opfølgning på medarbejderseminaret i august 2021 (Januar 2022)
Gennemførelse, STÅ, frafald mv. i lyset af Corona (Februar 2022)
Temadrøftelse: Studie- og feedbackkultur (2022)

6.2

Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Der var intet til punktet.

7.

Evt.
AMW spurgte de studerende, om der kan gøres noget ift. at få flere punkter eller indhold til de studerende punkt, som er fast i dagsordenen. EBD vil bringe det op til de
nye studentermedlemmer, sådan at det kan tages op, når det nye uddannelsesnævn
konstitueres i det nye år.
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Hanne Brun (HB) efterspurgte om der i denne forbindelse kunne være en drøftelse af,
hvordan UN/uddannelsen kan hjælpe de studerende, som oplever at være pressede
over fremtiden. Det blev aftalt at AKFS indkalder UN-studentermedlemmerne til et
møde i det nye år, til en drøftelse om det kommende punkt ”Employability”, hvor HB’s
spørgsmål også kan drøftes. Derudover kan de studerende her drøfte formen for det
faste punkt ”De studerendes punkt”.

