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Mødedato: 21. juni 2021 
Mødet blev afholdt via zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant), Ida Hove Sørensen  
 
VIP-medlemmer: Maja Sonne Damkjær (UN-forperson), Teke Jacob Ngomba 
(SN-repræsentant), Hanne Bruun, Line Hassall Thomsen,  
 
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Fagkoordinator Kirsten 
Frandsen, Morten Brænder (Centerleder), Marie Bødker (studenterstudievejle-
der), Jeppe Norskov Stokholm (SNUK) og Mette Olesen (SNUK, referent)   
 
Fraværende: Melanie Juncker Mc Lennan, Susanne Eichner, Pia Majbritt Jen-
sen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste 

møde 

UN-forperson Maja Sonne Damkjær (MSD) bød velkommen til mødet. UN god-

kendte herefter dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet 

den 20. maj 2021.  

 

Mette Olesen (meol) sagde opfølgende, at det ekstra valgfag til uddannelsen MA 

Journalism, Media and Globalisation med titlen Key Issues Facing Contemporary 

Journalism: Conflict and Climate Change var blevet oprettet og at handleplaner 

for afdelingens uddannelser ville blive behandlet i studienævnet den 23. juni 2021. 

 

2. Årsberetning fra censorformandskab (drøftelsespunkt) 

UN drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet for Medievi-

denskab og Journalistik. Da der ikke var indgået en årsberetning fra Censorfor-

mandskabet for Journalistik, måtte drøftelsen vedr. denne udsættes til augustmø-

det. 

 

Fra undervisere blev det nævnt, at det af årsberetningen fremgår, at der er valide-

ringsproblemer i forhold til udvælgelsen af censorer, fordi censorerne selv sætter 

deres kompetencer ind i CensorIT, og fordi der er situationer, hvor hverken cen-

sorformandskabet eller institutionen kender en ny censor. Derudover er det opfat-

telsen, at CensorIT ikke matcher opgaver og censorer godt nok i forhold til censo-

rernes kvalifikationer.  
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I forhold til det, var det blevet foreslået, at der kunne udsendes 5 censornavne til 

eksaminator, der så kunne svare tilbage med en prioritering af censorerne, hvoref-

ter en censor ville blive udvalgt ud fra et kriterie om en jævn fordeling. Denne ord-

ning var imidlertid blevet afvist - på mødet var der usikkerhed om hvor denne be-

slutning var taget og den nærmere begrundelse for afslaget.  

 

Der blev givet udtryk for et ønske om at finde frem til, hvem der havde truffet be-

slutningen og at få undersøgt mulighederne for, at der kan tages hensyn til forskel-

lige faktorer i censorudpegningen. 

 

Det blev oplyst, at i forhold til Cand. Public uddannelsen har censorformanden sin 

egen algoritme til fordeling af censorer, og at der på den måde findes andre forde-

lingsmåder end via CensorIT.  

 

Det fremgår også af årsberetningen, at ”fordelingen af opgaver til universitetsan-

satte og aftagere har fordelt sig med 40/60” og at ”aftagerne typisk er mere sultne 

efter opgaver end de universitetsansatte.” Til det blev det nævnt, at dette ikke 

burde være baggrund for fordelingen og oplyst, at der ikke står noget særskilt om 

fordelingen i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser.  

 

Det blev desuden nævnt, at der savnes overblik over hvem censorerne er og hvor-

dan de bliver brugt, og at der er specialer, hvor der er brug for at kunne fravælge 

censorer, hvis der er særinteresser og forretningsinteresser på spil. Derfor bør der 

argumenteres for, at der kan tages sådanne hensyn.  

 

Det nævnes i rapporten, at gennemsnitskarakteren for Mediereceptionsanalyse 

stadig er temmelig høj. Der blev i den forbindelse spurgt, hvad der ville være et 

ikke-for-højt gennemsnit og oplyst, at der ikke er tale om relative men om abso-

lutte tal.  

 

Det blev oplyst, at den ankesag, der blev nævnt i årsberetningen var afsluttet. 

 

På et spørgsmål om, hvordan censorerne bliver klædt på til at censurere, blev det 

oplyst, at det er censorerne selv ansvarlige for.   

 

Afdelingsleder Anne Marit Waade (AMW) oplyste, at der kommer en proces i for-

hold til den nye struktur for censorformandskaberne.  

 

Det blev desuden oplyst, at der var høringsfrist vedr. sammenlægning af censor-

korps fredag den 25. juni 2021.  

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22
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Uddannelsesnævnet besluttede, at bede afdelingsleder AMW om at gå videre med 

at videregive til studieleder/Uddannelsesforum Arts (UFA):   

 at der overordnet er kvalitetssikringsproblemer i forhold til udpegningen 

af censorer 

 at der er utilfredshed omkring det, der opleves som automatisk udpegning 

af censorer  

 at fagmiljøet ønsker at få præsenteret en bruttoliste af censorer, så evt. ud-

fordringer omkring etik, ”conflict of interest” og beskyttelse af kilder kan 

adresseres i censorudpegningen.   

 at fagmiljøet ønsker en drøftelse af, hvilke principper, der gør sig gældende 

i udpegningen af censorer, og hvor meget repræsentationen af aftagercen-

sorer fylder i forhold til de øvrige censorer. 

 

Det blev aftalt at afdelingsleder AMW - med hjælp fra UN-medlemmer - skulle stå 

for udarbejdelse af en henvendelse omkring dette, som gerne skulle tages op i 

UFA, hvor studieleder og SN-forperson deltager.  

 

Det blev også aftalt at samle op vedr. dette på mødet i august – evt. med henblik 

på også at tage sagen op i studienævnet, der har udsat drøftelsen af censorårsrap-

porterne til augustmødet (afholdes 1. september 2021). 

 

3. Studieglæde (drøftelsespunkt) 

De studerende var inden mødet blevet opfordret til at komme med korte oplæg og 

evt. konkrete forslag til, hvordan studieglæden kan fremmes. 

 

De studerende nævnte, at det, der betyder noget for dem er at komme tilbage på 

Campus, at få gang i fredagsbar igen og at møde andre studerende i sociale aktivi-

teter.  

 

I forhold til trivsels- og aktivitetspuljen https://studerende.au.dk/studier/fagpor-

taler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/ ville de studerende gå videre med 

at informere om puljen. 

 

Der blev på mødet givet kontaktoplysninger til personer på Cand. Public uddan-

nelsen, der havde søgt puljen og fået midler herfra. Det blev også anbefalet at tage 

kontakt til trivselskoordinatoren.  

 

AMW spurgte, om holdene evt. selv kunne arrangere hytteture. Til det blev det 

nævnt, at der er en begrænsning på midlerne, der ikke kan gå til hytteture.  

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
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Der indgik forskellige forslag til projekter, som der kunne søges midler til fra triv-

sels- og aktivitetspuljen:  

Aktiviteter, der taler ind i situationen med blended undervisning, hvis det skulle 

blive nødvendigt igen.  

Digital detox 

”Første skoledag” 

 

Det blev på mødet afklaret, at studerende, foreninger og ansatte kan søge mid-

lerne, og at aktiviteterne skal afvikles i 2021.  

 

AMW orienterede om, at der er igangsat forskellige indsatser i forhold til tilbage-

venden til Campus.  

 

4. Status på arbejdet med studieordningen for KA i journalistik 2022 

Centerleder Morten Brænder (MB) gav en status på arbejdet med den nye studie-

ordning for KA i journalistik/Cand. Public.  

 

Studieordningsrevisionen er fint i proces. Den store svaghed er profilen i uddan-

nelsen, og derfor ønskes den ændret til en mere fagjournalistisk profil.  

Et enkelt fag ændres helt. De øvrige justeres.  

Rektorat, dekanat, institutledelse, Center for Journalistiske Universitetsuddannel-

ser (CJU)s bestyrelse og AU’s jurister havde givet deres opbakning til at fortolke 

bekendtgørelsen sådan, at der kan åbnes for optag af bachelorer med en natur- el-

ler sundhedsvidenskabelig baggrund. 

Der planlægges møder med tre forskellige aftagergrupper: Aftagerpanelet ved Me-

dievidenskab, Aftagerpanelet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

(DMJX) og et panel bestående af de praktiksteder der benyttes ved projektoriente-

ret forløb.  

Der er deadline på den overordnede beskrivelse af uddannelsens profil samt på 

studieoversigt og Kompetenceprofil/ ”Om uddannelsen” i august, hvor UN skal 

behandle dokumenterne. I september får SN dokumenterne til orientering.  

 

Der blev fra UN spurgt til det med optagelse af bachelorer med natur- eller sund-

hedsvidenskabelig baggrund. Det blev nævnt, at fagpaletten i forhold til de BA-ud-

dannelser, der så vil kunne komme ind på uddannelsen vil bliver meget bred, og at 

det måske kan give problemer. 

 

MB svarede til dette, at måske kommer der begrænsning på, hvem der faktisk kan 

optages, og at der i uddannelsen lægges vægt på en formidlingsmæssige og pro-

duktmæssige del. 
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Der blev også spurgt, hvad der er intentionen bag udvidelsen af optagekredsen, 

hvordan optagelsesprocessen vil blive gennemført, om det ikke bliver en meget 

formidlingsmæssig uddannelse, og hvordan en studerende kan fortsætte sin 

grundfaglige uddannelse ind i en formidleruddannelse? 

  

MB svarede til det, at hovedårsagen til at ændre på optaget er, at beskæftigelses-

tallene for uddannelsen er meget problematiske, og at der i uddannelsen kan ar-

bejdes hen imod et produkt og formidling af det, som relaterer sig til en beskæfti-

gelse efterfølgende.  

 

MB nævnte til slut, at alle input og særlig løsningsforslag vedr. udfordringerne er 

meget velkomne.  

 

5. Coronasituationen 

AMW oplyste, at der i afdelingen arbejdes på at sikre en god tilbagevending til 

Campus. Der har måske også været noget, der har fungeret rigtig godt under Co-

rona, og som kan tages med videre.  

 

SN-repræsentant Teke Jacob Ngomba (TJN) oplyste, at på seneste SN-møde 

havde de studerende givet udtryk for, at de ønskede konkrete, klare retningslinjer 

ved tilbagevenden til Campus. De studerende ønsker at respektere hinandens 

grænser, men det er svært at adfærdsregulere i forhold til hinanden, hvis ikke der 

kan refereres til helt konkrete retningslinjer. Det kunne f.eks. være opslag på døre 

eller lign.  

 

6. Meddelelser/Nyt fra 

6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW orienterede om, at der vil blive ansat årgangsværter og at man på afdelingen 

er i gang med at tilrettelægge introduktionsforløb for nye BA-studerende. Der vil i 

den forbindelse blive afholdt møde med tutorer og mentorer. Forløbet skal køre i 

efterårssemestret og ind i forårssemestret F22 ”Det gode studieliv” får forhåbent-

lig et fast mødested i kælderen i bygningen ”Nygaard”. 

 

AMW oplyste også, at der er afdelingsseminar for alle ansatte i slutningen af au-

gust, hvor temaet vil være beskæftigelse. Forhåbentlig kan der her opnås et godt 

grundlag for at træffe beslutninger på området. Prorektor Berit Eika har givet til-

sagn om at deltage. 
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6.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentan-

ter 

MSD præsenterede kort ”Crash Course til studielivet”, hvor der f.eks. er en studie-

café, der handler om, hvad det vil sige at blive studerende, og hvordan det at være 

universitetsstuderende adskiller sig fra studielivet på gymnasiet. De introduktio-

ner, som de studerende normalt får fra studievejledningen, integreres i forløbet – 

f.eks. omkring eksamen og andet.  

I 2. semester er der også aktiviteter – f.eks. en medieproduktionsworkshop, som 

mange har ønsket. De studerende får også her en introduktion til gruppedannel-

sesprocesserne.  

 

Der var fra UN tilfredshed med det planlagte, men blev også spurgt, hvordan for-

løbet rammesættes for de studerende, og om de studerende har tid, hvis skal for-

berede sig til det ved siden af alt det andet, de skal? 

 

Det blev oplyst, at forløbet er frivilligt for de studerende, men at de ikke får ECTS 

for at deltage. De fagrelevante elementer i kurset er integreret i instruktorunder-

visningen i medietekstanalyse, mens elementer som omhandler de sociale og prak-

tiske elementer af studielivet bliver behandlet i selvstændige workshops arrange-

ret af studievejledningen og mentorer.   

 

Det endelige program bliver præsenteret af MSD på UN-mødet i august.  

 

TJN oplyste, at på maj mødet i SN var tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse ble-

vet drøftet. TJN nævnte også, at studieleder på mødet havde oplyst, at institutle-

delsen havde drøftet IKKs strategi på uddannelsesområdet og besluttet at priori-

tere indsatsområde 4: Arbejde for fastholdelse af studerende med fokus på rekrut-

tering og brobygning, studiestart og 1. års-pædagogik (‘on-boarding’-tiltag). 

 

På baggrund af spørgsmål fra et UN var det desuden på SN-mødet blevet slået fast, 

at UN kan sætte obligatoriske spørgsmål på undervisningsevalueringer. UN kan 

vælge spørgsmål fra spørgsmålsbanken, men kan også vælge selv at formulere 

spørgsmål, der så kommer til at indgå i spørgsmålsbanken, og som kan sættes på 

alle undervisningsevalueringer i afdelingen som obligatoriske.  

 

Meol oplyste, at der er 2 obligatoriske AU spørgsmål og 11 obligatoriske studie-

nævnsspørgsmål på IKK. UN på Medievidenskab og Journalistik besluttede på 

mødet i maj ikke at sætte obligatoriske UN-spørgsmål på evalueringer 4 semestre 

frem, dvs. til og med F23. 

De obligatoriske SN-spørgsmål blev drøftet i SN i april og her vedtaget for 4 seme-

stre frem. De skal dermed først drøftes i SN igen i foråret 2023. Dog skal spørgs-

målet Der er blevet fulgt op på kursets midtvejsevaluering drøftes i efteråret 

2021. 
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TJN oplyste endelig, at han ikke kunne deltage i SN-mødet den 23. juni og at der 

heller ikke var nogen af suppleanterne, der kunne komme. TJN ville forsøge at 

dukke op i SN til behandlingen af handleplaner.  

 

6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studenterstudievejleder Marie Bødker (MB) oplyste, at der var ansat nye studie-

vejledere og at der havde været afholdt årgangsmøde for de BA-studerende.  

 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Meol oplyste, at Jeppe Norskov Stockholm (JNS), overtager som UN-sekretær for 

UN på MEDJOUR fra august.   

Derudover nævnte Meol overskrifter fra nyhedsbrev fra Arts studier, der fremover 

vil være at finde på underviserportalen. 
Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende 
og ansatte  
AU har bevilliget Arts 250.000 kr. til genstart af studielivet efter genåbningen. 
Midlerne skal støtte lokale initiativer, der har fokus på at styrke de studerendes 
(re-)integration i uddannelsesmiljøerne.  
De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af 
alle Arts-dimittender 2021  
Projektgruppen bag projektet Akademiker i Erhvervslivet har nu fået de sidste 9 
stillinger op.  
Kandidatansøgninger- og optag  

Analyse og indberetning har opdateret Power BI-rapporten Tilgang til kandidat-

uddannelserne på de danske universiteter.  
Karrierearrangementer for dimittender  
 

7. Forslag til kommende møder  

7.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Som tidligere nævnt skal der på mødet i august følges op på drøftelsen om censor-

korps og årsberetning fra censorformandskaberne.  

 

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

 
Evt. UN sagde farvel til UN-sekretær Mette Olesen og ønskede hinanden en god 
sommer.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

