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Mødedato: d. 23. november 2022 
Mødested: Bygning 5335, lokale 295 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant). 
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (SN-repræsentant), Hanne Bruun og Pia 
Majbritt Jensen.   
 
Observatører: Fagkoordinator Mathias Bonde, Fagkoordinator Kirsten Frandsen, 
Anne Marit Waade (afdelingsleder), Morten Brænder (Centerleder CJU) 
Marie Holm Vinther (studenterstudievejleder) og Sine Gyde Meler (SNUK, refe-
rent). 
 
Fraværende: Ulla Hjorth Andersen (Erhvervskonsulent), Sara Badstue Larsen (afde-
lingskonsulent), Maja Sonne Damkjær, Jakob Linaa, Melanie Juncker McLennan, 
Sofia Mora Hartig, Klara Grysbæk Nørgaard og Mads Damgaard. 
 
 
 
 
 

 
 

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

(5 min) 

UN godkendte dagsordenen til dagens møde.  

Der var en opfølgning fra Teke Jacob Ngomba (TJN) vedr. drøftelsen om at inddrage 

studeredende fra cand.public. yderligere i UN arbejdet. TJN og Morten Brænder (MB) 

har sat gang i en proces, som har ført til at studerende fra Cand.Public har nomineret 

deres medstuderende til at være repræsentant for de studerende. MB har haft et indle-

dende møde med to repræsentanter og mødet forløb godt og tanken er repræsentan-

terne kan bringe emner til drøftelse MB og TJN. Repræsentanterne sættes derudover i 

kontakt med de øvrige studentermedlemmer i UN og inviteres til møderne som obser-

vatører og til at deltage i drøftelser vedr. Cand.Puclic.  

 

2. De studerendes punkt (10 min) 

Erik Bøye Davidsen (EBD) fortalte at valget nu er overstået og at de nyvalgte stude-

rende inviteres med til næste UN-møde. SAMS vil lave et portræt med de nye medlem-

mer i UN, som en måde at reklamere og gøre opmærksom på at uddannelsesnævnet 

findes og at studerende kan få indflydelse herigennem.  

 

EBD fortalte derudover at nogle førsteårsstuderende har været utilfredse med, at de 

kun har ydretimer på faget MOM og har selv forsøgt at få det ændret uden held. 

Afdelingsleder Anne-Marit Waade (AMW) opfordrede studerende til at bringe det vi-

dere i studienævnet mhp. også at få drøftet hvilke ønsker/behov studerende har ift. de-

res skema. Derudover må de gerne sende forespørgsler videre til AMW, hvis de ønsker 

ændringer eller lignende i skema. 

 



 

 
Referat 
 

 

 

Side 2/4 

TJN påpegede at de også vil bringe det med videre til de møder som afholdes mellem 

fagkoordinatorer og UVAEKA. Der er dog en række regler og rammer, som blandt an-

det handler om, at studerende skal kende deres skema i god tid før undervisningsstart, 

så hvis studerende ikke er enige i det princip, kan de forsøge at gøre opmærksom på 

dette via UN/SN.  

 

3. Udtalelser til studerende (orienteringspunkt) (5 min) 

Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i uddannelsesnævnet, kan de 

sende navn, fødselsdag, antal år i UN, evt. andre roller i forbindelse med UN (f.eks. 

næstforperson) til UN-sekretær Sine Gyde Meler på mail sgm@au.dk.  

 

4. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder (orienteringspunkt) (20 

min) 

AMW og fagkoordinator Kirsten Frandsen (KF) orienterede UN om hovedpointer fra 

uddannelsesevalueringsmødet på Medievidenskab d. 8. november 2022 og listede de 

anbefalinger til handlinger op, som kom på mødet og som skal tænkes ind i handlepla-

nerne.  

 

AMW fortalte at der var nogle gode drøftelser på mødet og spændende input fra de 

eksterne eksperter. Der var stor ros fra de eksterne eksperter og ledelsen ift. studieord-

ningsrevisionerne og den digitale drejning. KF fortalte at der også var ros for at åbne 

kandidatuddannelsen op for et bredere arbejdsmarked og at der på mødet blev talt en 

del om progression og hvordan BA og KA bindes sammen. Derudover blev der også 

talt meget om arbejdsmarkedsrelevans og inddragelse af aftagere og øget samarbejde 

med dem. Feedback og gruppearbejde blev også drøftet, hvor det blev påpeget at begge 

dele skal frames som en færdighed/kompetence, som er værdifuldt for aftagere på ar-

bejdsmarkedet. Det kan bidrage til at tydeliggøre over for studerende, at det er vigtigt 

at øve feedback og samarbejde. MB fortalte hertil at det er meget vigtigt da oplevelsen 

er at der er en bred opfattelse blandt studerende at feedback er en ”spareøvelse”, det er 

dog en færdighed/kompetence som undervisere bevidst ønsker, at studerende skal til-

egne sig.  

 

UN drøftede hvordan medievidenskabsstuderende kan ”sælge sig selv” i konkurrence 

med andre lignende uddannelser, da dette også blev drøftet på evalueringsmødet og 

tidligere er drøftet i UN ifbm. drøftelser om employability. Det blev påpeget at de stu-

derende skal være skarpe på, hvad der adskiller dem fra lignende uddannelser.  

  

Det blev aftalt at et endeligt referat fra mødet sendes rundt til undervisere og at der på 

et kommende afdelingsmøde og/eller faglig dag kan være en drøftelse hovedpointer på 

evalueringsmødet og hvordan forslag til handlinger kan prioriteres i afdelingen. Der-

udover er næste skridt at de reviderede handleplaner sendes til godkendelse hos pro-

dekan medio december og der vil være en orientering om hovedpointer og handlepla-

ner på studienævnets møde i januar.    

mailto:sgm@au.dk
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5. Debriefing fra ECREA-konference (orienteringspunkt) (20 min) 

AMW gav en kort status på den afholdte ECREA-konference. Der har været stor ros til 

arrangementet og håndteringen af de mange frivillige. Der er en række debriefing mø-

der i gang, hvor der evalueres på konferencen og der skal udarbejdes en rapport med 

opsamlinger, som kan bruges fremadrettet. EBD fortalte at de studerende, som har 

deltaget som frivillige har været glade for at deltage. Der er særlig ros til at lykkedes 

med at rekruttere så mange frivillige studerende og det vil være værdifuldt at få note-

ret ned hvad der er gjort mhp. at kunne bruge erfaringerne til senere rekrutteringsind-

satser.  

 

6. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW fortalte at:  

- Der er afholdt evalueringsmøde med mentorerne, som gav en masse brugbar 

feedback om studiestart mm.  

- Der er et relativt lavt frafald på uddannelsen efter nyeste opdaterede tal. 

-  

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

TJN orientere om hovedpointer fra SN-møderne i oktober og november, hvor det bl.a. 

blev drøftet: 

- At svarprocenten på undervisningsevalueringer generelt er lavt på instituttet 

og der skal være opmærksomhed på at opfordre studerende til at evaluere ved 

ifb. sidste undervisningsgang. At opsamlingsnotater fra afdelingsleder kun bør 

fylde en side når det sendes til SN. 

- Hvordan løbende feedback integreres i undervisning.  

- Evaluering af studiestarten, hvor nogle tutorer har haft større arbejdsmængde 

end andre og det skal der være obs. på.  

- AU har revideret retningslinjerne omkring eksamenssnyd, mere information 

om dette vil blive rundsendt via instituttets nyhedsbrev og undervisere opfor-

dres til at videregive informationen til studerende.   

- Summer University kurser er godkendt, grundet den økonomiske situation op-

fordres det til at afdelingerne forsøge at bemande summer kurser primært 

med faste undervisere.  

- Forslag til studieordningsændringer blev godkendt i studienævnet, herunder 

tre indstillede forslag fra afdelingen.  

- Der har været nogle sager vedr. førsteårsprøver og derfor fordres det til at af-

delingerne er opmærksomme på at informere studerende om regler vedr. før-

steårsprøver i de kurser de er omfattet.  

 

Dagsorden og referater fra SN’s møder kan findes her 

 

6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur
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6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder orienterede om:  

- At modellen for studiegrupper fungerer godt på medievidenskab.  

- At der er afholdt oplæg på 2./3. semester om kandidaten og der afholdes et se-

parat møde om kandidattilvalg. 

- At der ansættes en ny BA-vejleder. 

 

 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

• Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort 

• Studiediagrammer for nye studieordninger til 2023 er nu online på studie-

guiden 

• EVU undervisningsmiljøundersøgelse – udvidet spørgeramme E22 

• Summer University 2023 udbud 

• Ny Power BI rapport ”Vejen til første job” 

• Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen 

 

 

7. Forslag til kommende møder (10 min) 

7.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Studiestart og førsteårsfrafald (F23).  

• Studiemiljø/stress blandt de studerende i foråret (2023)  

• Debriefing fra aftagerpanel møde 

 

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

 

8. Evt. (5 min) 

TJN fortalte at der vil være en drøftelse om evalueringskultur på et kommende studie-

nævnsmøde. UN har tidligere drøftet behovet for dette, da der i stigende grad opleves 

at modtage meget grove evalueringer fra studerende.  

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

