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Uddannelsesnævnsmøde 

Dato: 30. august 2021 kl. 13.00 til 15.00 

Sted:  (536-333) 

 

Tilstede 

VIP: Anne Marit Waade, Maja Sonne Damkjær, Hanne Bruun og Line Hassel  

Studerende: Ida Hove Sørensen 

Gæster: Morten Brænder og Trine Bjerregaard Andersen 

Studievejleder: Gustav L. Petersen 

Arts Studier: Jeppe Norskov Stokholm (ref.) 

 

Afbud: Teke Jacob Ngomba (VIP), Pia Majbritt Jensen (VIP) og Erik Boye Davidsen 

(stud.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

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

(5 min) 

UN godkendte dagsordenen og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 18. juni, 

2021. Der var ingen bemærkninger til sidstnævnte 

 

Bilag 1: Referat af uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik den 

21. juni 2021. 

 

2. Afdelingsseminar (10 min) 

Anne Marit Waade og Maja Sonne Damkjær orientererede om det årlige seminar, 

som Afdeling for Medie og Journalistik afholdt den 24. og 25. august. Temaet var 

employability, karriereperspektiver og erhvervssamarbejde.  

 

Uddannelsesnævnet tog orienteringen til efterretning.  

 

Næste skridt 

Som opfølgning på seminaret blev det besluttet, at Uddannelsesnævnet på et 

kommende møde vil samle op på hovedpointerne fra seminaret med et særligt fo-

kus på 

• de kompetencer, som afdelingens kandidatuddannelser giver, og de kompe-

tencer som aftagerne efterspørger 

• hvordan kompetencer og employability bringes i spil i uddannelsen. 

 

Til punktet inviteres Tina Keiding (CED). 

 

Anne Marit Waade og Jeppe Norskov Stokholm koordinerer, hvornår punktet 

sættes på dagsordenen, samt at Tina Keiding inviteres. 

 

3. Årsberetning for censorformandskaber (10 min) 
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A. Opfølgning på drøftelse på mødet den 21. juni, 2021, om årsberetning fra Censor-

formandskab for Medievidenskab 

 
Anne Marit Waade orienterede om, at hun som opfølgning på mødet den 21. 
juni, 2021, har fulgt op på nedenstående med studieleder på IKK  

• UN vurderer, at der er kvalitetssikringsproblemer i forhold til udpegnin-
gen af censorer.  

• UN udtrykker utilfredshed den (tilsyneladende) gældende praksis, hvor 
der sker automatisk udpegning af censorer  

• 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.  

• 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.  

 
Anne Marit Waade orienterede om, at 
• De rejste problemstillinger skal for hovedpartens vedkommende drøftes 

med censorformandskabet 

• Lisbeth Overgaard, der er censorformand, vil i den forbindelse blive kon-
taktet og orienteret om problemstillingerne 

• Der er aktuelt igangsat en proces med henblik på at sammenlægge cen-
sorkorpset med et eller flere beslægtede korps 
Lisbeth Overgaard vil i den forbindelse blive inviteret til et afdelingsmøde 
mhp. dels at orienterer om status og dels drøfte de af Uddannelsesnævnet 
rejste problemstillinger 

 
Uddannelsesnævnet ønskede, at det i forbindelse med drøftelsen med Lisbeth 
Overgaard bliver nævnt, at der knytter sig en række problemstilling til dels 
sammensætningen af korpset og dels Censor-IT (systemet, der understøtter 
udpegningen af censorer til de konkrete eksaminer). Dette blandt andet i 
form af 

• Der er en ubalance mellem aftagere og universitetsansatte censorer i 
korpset 

• Det er ikke tydeligt, hvilke kriterier censorerne rekrutteres på baggrund af 
• Måden hvorpå allokeringen af censorer foregår på er uklar – hvilke kvali-

tetskriterier sker det på baggrund af 

• Det opleves, at der er en manglende objektivitet ift. systemet 
 
Næste skridt 
Anne Marit Waade kontakter Lisbeth Overgaard med henblik på at inviterer 
hende til at deltage på et kommende afdelingsmøde. Anne Marit vil i forbin-
delse med dialogen med Lisbeth Overgaard drøfte de rejste problemstillinger 
med hende.   
 
Uddannelsesnævnet orienteres, når der er nyt herom. 
 

B. Drøftelse af årsberetning fra Censorformandskab for Journalistik 
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Årsberetningen fra Censorformandskabet for Journalistik var på dagsordenen på 

mødet i Uddannelsesnævnet den 21. juni. Drøftelsen heraf blev udsat, da censor-

formandskabet ikke havde fremsendt årsberetningen rettidigt. Der er siden ryk-

ket for den – dog uden resultat. Punktet blev derfor udsat til et kommende møde. 

                                        

4. Studieordning (Beslutningspunkt) (30 min) 

A. Godkendelse af udkast til studiediagram og kompetenceprofil.  

Anne Marit Waade og Morten Brænder præsenterede som repræsentanter for de 

arbejdsgrupper, der er nedsat til at udarbejde studieordningerne for hhv. KA Me-

dievidenskab. KATV Film og Medier samt KA Journalistik, udkast til hhv. studie-

diagram og kompetenceprofil. 

 

KA Medievidenskab 

Anne Marit Waade orienterede om status på arbejdet samt indhold i uddan-

nelsen. Herunder, at  

• Kurset Organisationskommunikation udgår af studieordningen. 

• Nye kurser er Strategisk kommunikation og Produktionskultur 

• Andelen af valgfag reduceres  

• Kurset Projektorienteret forløb udbydes kun på 3. semester 

• Arbejdsgruppen har afholdt møde med en række udvalgte aftagerne om-

kring det foreliggende udkast til en studieordning. Der er på baggrund 

heraf foretaget nogle mindre justeringer ift. konkrete ordvalg og titler på 

kurser.  

 

Hanne Bruun gjorde opmærksom på, at 

• Vægten af ekstern censur i den præsenterede udgave overskrider den 

maksimumsramme på 40 ECTS, der er aftalt med IKK. Det er afklares 

med instituttet, hvorvidt det kan accepteres.  

 

KATV Film og medier 

Anne Marit Waade orienterede om status samt indhold i uddannelsen. Der 

var ingen bemærkninger fra Uddannelsesnævnet hertil. 

 

KA Journalistik 

Morten Brænder orienterede om status om indhold i uddannelsen. Herunder 

at,  

• Den nye kandidatuddannelse i journalistik tilrettelægges således, at den 

bygger oven på den studerendes bachelorfaglighed, og at uddannelsen 

har til formål at udvikle kandidatens viden, færdigheder og kompetencer 

i journalistisk metode samt indsigt i de medie- og samfundsmæssige 

sammenhænge, som denne bachelorfaglighed indgår i 

• Kurset Analytisk journalistik erstattes af Faglige fortælling 

• Titlerne på de øvrige kurser ændres ikke 
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• Der i august er afholdt et vellykket møde med aftagerne. Hovedpointerne 

herfra tages med i det videre arbejde.  

 

Følgende blev besluttet 

Uddannelsesnævnet godkendte de præsenterede udkast til studiediagrammer 

og kompetenceprofiler.  

 

Næste skridt 

Studiediagram og kompetenceprofil for de enkelte uddannelser fremsendes til 

Studienævn for IKK, hvor de indgår som et orienteringspunkt på mødet heri 

den 29. september. 

 

Bilag 2: Kompetenceprofil KA MED 19. august 

Bilag 3: Studieoversigt_KA MED_august  

Bilag 4: Kompetenceprofil KATV Film og medier 19. august 

Bilag 5: Studieoversigt_KA_tilvalg FILM OG MEDIER 2022_august 

Bilag 6: Studieoversigt_cand.public_til UN 

Bilag 7: Om_udd_1.1-1.2_cand.public_til UN 

 

B. Orientering vedr. proces for studieordningsændringer 

Maja Sonne Damkjær orienterede om, at processen for nye studieordninger 

og ændringer hertil blev sat i gang i foråret 2021 i uddannelsesnævnene. Ud-

dannelsesnævnene har fortsat mulighed for at indmelde ønsker om ændrin-

ger til eksisterende studieordninger. Forudsætningen herfor er, jf. uddannel-

seseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb.  

 

Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, 

og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen 

som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun 

gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til 

de studerendes retssikkerhed.  

 

Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 

Forslag til studieordningsændringer behandles i: 

• UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde).  

UN indstiller til godkendelse i SN 

• SN i november med mulighed for 2. behandling i december.  

SN indstiller til godkendelse i dekanatet 

• Dekanatet i januar. 

 

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr. 

01.09.2022 

 

Maja Sonne Damkjær orienterede om, at  



 

 

  

  

Side 5/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

• Uddannelsesnævnet har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gen-

nemløb:  

o KATV Film og Medier 2018 (proces igangsat til 1.9.22) 

o BATV Film og Medier 2019  

o KA Journalistik 2017 (proces igangsat til 1.9.22) 

o KA Medievidenskab 2018 (proces igangsat til 1.9.22) 

• Uddannelsesnævnet har fået godkendt følgende ændringer mhp. implemen-

tering pr. 1. september: 

o KA Journalistik, 2017, ændring af adgangskrav, Godkendt på UN-

møde 26. oktober 2020, godkendt i SN 25.11.2020 

o KA Medievidenskab, 2018, Markedskommunikation og medieplan-

lægning, Præcisering af mundtlig gruppeprøve med gruppesynopsis, 

Godkendt på UN-møde 26. oktober 2020, godkendt i SN 25.11.2020 

o Master’s Degree Programme in Journalism, Media and Globalisation, 

2020, The Challenge of Digital Journalism - Academic and Practical 

Approaches, Ændring af varigheden og formulering af forudsæt-

ningskrav, Godkendt på UN-møde 26. oktober 2020, godkendt i SN 

25.11.2020   

 

Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede æn-

dringer) kan rekvireres hos Jeppe Norskov Stokholm (jns@au.dk).  

 

Opsamling 

Uddannelsesnævnet tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Valg 2021 (beslutningspunkt) (10 min) 

Maja Sonne Damkjær orienterede om det foreståede valg på Aarhus Universitet, der 

afvikles i efteråret 2021. Det er kun de studerende, der er på valg. 

 

Uddannelsesnævnet drøftede på baggrund heraf, hvilke tiltag der kan sættes i gang 

ift. rekruttering, herunder særligt blandt studerende.  

 

Ida Hove Sørensen orienterede om, at 

• Erik Boye Davidsen, der er Uddannelsesnævnets næstforperson, har holdt 

oplæg for de nye studerende omkring det uddannelsesnævnets arbejde samt 

det kommende valg 

• Erik Boye Davidsen holder et tilsvarende oplæg for de studerende på 3 og 5 

semester 

• Der vil hertil blive informeret om det kommende valg på relevante sociale 

medier 

 

Følgende blev besluttet 

Erik Boye Davidsen og Ida Hove Sørensen giver en status på det kommende møde 

i Uddannelsesnævnet.  
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6. Møde med aftagerforum (orienteringspunkt) (10 min) 

Maja Sonne Damkjær orienterede om, at det på IKK er besluttet, at der skal ned-

sættes aftagerfora på uddannelsesnævnsniveau (UN). De uddannelsesnære afta-

gerfora skal fokusere på de enkelte uddannelsers faglige indhold og deres bidrag 

til arbejdsmarkedet og kandidaternes overgang til beskæftigelse.  

 

I forbindelse med planlægningen af det kommende møde med aftagerforum øn-

sker afdelingsleder forslag til tema. 

 

Følgende blev drøftet 

Uddannelsesnævnet foreslog følgende 

• Joint event mellem Uddannelsesnævnet og aftagerforum (Anne Marit 

Waade) 

• Kompetencer blandt vores kandidater (Hanne Bruun) 

 

Anne Marit Waade følger op på ovenstående. Hun vil i den forbindelse kontakte 

Unni From, der i regi af fakultetets Erhvervsudvalg også arbejder med aftagerne. 

 

For yderligere information om rammerne for aftagerforummets arbejde se her: 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-

der/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftager-

fora_paa_Arts_marts_2019.pdf  

 

7. Førsteårspakke for den nye Bacheloruddannelse i Medievidenskab 

(10 min) 

Maja Sonne Damkjær orienterede om den nye førsteårspakke, som de studerende 

præsenteres for ifm. deres start på Bacheloruddannelsen i Medievidenskab.  

 

Indstilling 

Uddannelsesnævnet takkede for orienteringen og udtrykte stor ros til materialet.  

 

Bilag 8: Førsteårspakke BA Medievidenskab 

 

8. Planlægning af møder i E21 (beslutningspunkt) (10 min) 

Det blev besluttet, at møderne i E21 afvikles påfølgende datoer 

• Mandag den 27. september, kl. 13.00-15.00 

OBS! Maja Damkjær Sonne gjorde opmærksom på, at hun ikke kan deltage 

på det møde grundet undervisning. Maja undersøger, om der er en repræsen-

tant fra Uddannelsesnævnet, der kan påtage sig opgaven som ordstyrer.  

• Mandag den 25. oktober, kl. 13.00-15.00 

• Mandag den 22. november, kl. 13.00-15.00 

• Mandag den 13. december, kl. 13.00-15.00 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
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9. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

9.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

Anne Marit Waade orienterede om, at der er udpeget årgangsværter på ba-

cheloruddannelsen. Opgaven varetages af studerende, der er ansat hertil. 

De sørger for at understøtte de enkelte årgange ifm. igangsætningen efter 

nedlukningen. 

 

9.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsen-

tanter 

Intet til dette punkt 

 

Bilag 9.2.1 Foreløbig dagsorden til studienævnsmøde 27. september 2021 

 

9.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til dette punkt 

 

9.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Gustav L. Petersen orienterede om, at der er afholdt intromøder med de 

nye studerende.   

 

9.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der er udsendt et nyheds-

brev fra Arts Studie. Det kan tilgås på underviserportalen. 

 

10. Forslag til kommende møder (10 min) 

Intet til dette punkt 

 

11. Evt. (5 min) 

Intet til dette punkt. 

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

