
 

 

 

 Aarhus Universitet  

  

 

Referat 
Uddannelsesnævn 

Medievidenskab og 

Journalistik 

 

Ref: Sine Gyde Meler  

 

Dato: 21. Septemeber 2022 

 

Side 1/6 
 
Mødedato: 21. september 2022 
Mødested: Nygaard-bygningen, Lunchroom  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant), og Mads Damgaard. 
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (SN-repræsentant), Hanne Bruun, Pia Maj-
britt Jensen og  
 
Observatører: Fagkoordinator Kirsten Frandsen, Anne Marit Waade (afdelingsle-
der), Andrea S. Thomsen (studenterstudievejleder), Ulla Hjort Andersen (karrie-
rekonsulent), Maria Victoria Sørensen (cheftutor, under pkt. 6) og Sine Gyde 
Meler (SNUK, referent). 
 
Fraværende: Melanie Juncker McLennan, Sofia Mora Hartig, Klara Grysbæk 
Nørgaard, Jakob Linaa Jensen, Maja Sonne Damkjær, Mathias Bonde og Morten 
Brænder. 
 
 
 
 

 
 

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

(5 min) 

UN godkendte dagsorden til dagens møde.  

Der var en enkelt opfølgning på referatet fra UN-mødet den 26. august 2022 

 

Teke Jacob Ngomba (TJN) rejste drøftelsen omkring tidspunktet for valg af speciale-

vejleder på studienævnet (SN) møde i august, som aftalt i UN. De andre uddannelser i 

SN oplever dog ikke at fristen er et problem. Derfor forslog TJN at drøfte behovet på 

KA Medievidenskab direkte med Studieleder på IKK, sammen med Anne-Marit Waade 

(AMW).  

 

2. De studerendes punkt (10 min) 

Næstforperson Erik Bøye Davidsen (EBD) orienterede om at, han har kontaktet under-

visere på 1. og 2. semester for at komme på besøg i undervisningen mhp. rekruttering 

til det kommende valg på AU i efteråret. Derudover vil de studerede forsøge at rekrut-

tere gennem sociale medier også. Der skal rekrutteres fire nye studerende, da kun to af 

nuværende medlemmer har tilkendegivet at de stiller op til næste valg.  

 

3. Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 

01.09.2022 (5 min) 

 

Sine Gyde Meler (SGM) orienterede om de studieordningsændringer, der er trådt i 

kraft pr. 01.09.2022 for UNs egne studieordninger. Der er en ændring på BATV i 

Journalistisk formidling 2020. dette blev UN orienteret om på møder i august.   

 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=15931&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=15931&sprog=da
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Derudover er der en række generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 

01.09.2022 og de kan ses via linket her: her. Der er følgende ændringer: 

- Afsnit 1.3: Præcisering af adgangskrav  

- Afsnit 1.5: Ændret maksimal studietid fra ½ til 1 år på BA-uddannelser  

- Afsnit 2.1.1: Fjernelse af Corona-dispensation i forbindelse med forudsæt-

ningskrav 

- Indsat/Opdateret oplysning under studiediagram om studiestartsprøve for A-

linjer med sommeroptag 

- Fjernelse af Corona-dispensation i forbindelse med profilsemesteret (interna-

tionale valgfag) 

- Opdatering af oplysninger om profilfag under profilsemesteret 

- Præcisering af aflevering i Digital Eksamen på omprøver for fag med undervis-

ningsdeltagelse som ordinær prøve 

 

Der var spørgsmål fra UN om, hvordan informationen om ændringerne formidles til 

studerende. SGM og studievejleder fortalte at det bl.a. bliver lagt på studieportalen og 

studievejleder fortalte at de i studievejledningen informerer de studerende om det. 

 

4. Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav (oriente-

ringspunkt) (10 min) 

AMW orienterede om at hun nu har afholdt opstartsmøde med SNUK omkring proces 

og rammerne for fjernelse af forudsætningskrav.  

 

I BA og KA studieordningerne for medievidenskab er der er få fag, hvor der er tilstede-

værelseskrav og så er der nogle forudsætningskrav på få omprøver. På de journalisti-

ske uddannelser bliver forudsætningskrav brugt mere aktivt og derfor bliver det også 

en lidt mere omfattende proces ift. hvordan de nye rammer for forudsætningskrav 

bedst kan håndteres på de respektive fag. 

 

AMW fortalte at fagkoordinatorer på uddannelserne inddrages og skal bidrage med in-

put til løsninger på de pågældende fag. Derudover fortalte AMW at der sideløbende 

bliver set på omfanget af synopsis eksamener, hvor rammerne også her ændret.  

 

TJN afsluttede med at fortælle at det primært bliver fagkoordinatorer/arbejdsgrup-

perne, der kommer til at blive inddraget i drøftelserne om forudsætningskrav. UN bli-

ver inddraget løbende efter hvad der giver mening og skal i november/december be-

handle og indstille ændringerne til godkendelse i SN.  

 

 

5. Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning 

(drøftelsespunkt) (50 min) 

UN behandlende undervisningsevalueringer for foråret 2022. UN drøftede nedslag i 

de opsamlende notater for hver uddannelse og de enkelte undervisningsevalueringer.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-studieordninger-pr-1-september-2022
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BATV Film og medier 

• Overordnet positive evalueringer.  

• UN drøftede at det er ærgerligt at fremmødet falder mod slutningen af se-

mesteret.  

• Studerende foreslog at arbejdere mere med gruppearbejde i undervisnin-

gen, det forpligter studerende i at møde op og deltage.   

 

BA Medievidenskab 

• Overordnet positive evalueringer.  

• UN drøftede evalueringskulturen generelt, da flere undervisere har be-

mærket i deres evalueringsnotater, at der har været flere grove kommen-

tarer i evalueringerne, som ikke har været konstruktive og møntet på un-

dervisningen men i højere grad på underviserne.  

• UN har tidligere drøftet evalueringskultur og det har også være et emne på 

afdelingens medarbejdermødet.  

• Studerende forslog at man i midtvejsevalueringen kan bringe evaluerings-

kulturen op, og klæde de studerende på ift. evalueringerne. 

• Studievejleder fortalte at vejledningen på næste studiecafe vil bringe eva-

lueringskultur op og bl.a. informere de studerende om, hvordan evaluerin-

gerne behandles og hvad de skal bruges til.  

• UN opfordrede også AL til at sikre, at der i planlægningen bør gøres en 

indsats for at forhindre nogle af de strukturelle problemer, såsom at have 

det rette antal undervisere kurserne. 

• Studerende giver udtryk for i evalueringer at det opleves som svært når 

sproget skifter mellem dansk og engelsk på et fag, hvor en ud af tre under-

viser er engelsksproget.  

• Det blev foreslået at have en forventningsafstemning med de studerende 

inden kurset om at sproget varierer. Det gør undervisere på Mundus Jour-

nalism og det fungerer meget godt.  

• Engelsk- og dansktalende undervisere, der underviser sammen i et kursus, 

er noget, som ikke kan ændres. Men UN bør fortsat holde øje med om stu-

derende fortsat bringer det op, som en udfordring, så der kan findes prag-

matiske måder at mindske deres bekymring.  

 

KA Medievidenskab 

• Kirsten Frandsen (KF) fortalte at der kun er et ud af de fire fag, der er eva-

lueret på, som fortsætter i den nye studieordning.  

• Der er dog pointer i evalueringerne som kan bringes med videre, bl.a. at 

de studerende generelt ønsker mere praktisk erfaring. Det betyder at de 

studerende også bruger meget tid på produktionsfagene, som nogle gange 

tager tid væk fra det fag som kører sideløbende. Det skal man være op-

mærksom på ifbm. koordineringen på 2. semester. 
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• Derudover fremgår det i evalueringerne at de fleste undervisere har ind-

draget praksiselementer i undervisningen og inddrager gæsteundervisere, 

hvilket har fået positiv respons. 

  

KA Journalistik, BATV Journalistik formidling og Journalism, Media and Globalisa-

tion: 

 

• TJN fortalte at der overordnet er positive evalueringer, men svarprocen-

ten varierer meget.  

• Der er positive respons på feedbacken i undervisningen og på de studie-

planer som studerende har modtaget på Mundus.  

• Der har på nogle kurser på Ka Journalistik været lav tilstedeværelse af stu-

derende mod enden af undervisningsforløbene.  

• Der har også været kommentarer ift. forskellene mellem undervisning for-

taget af DMJX- og AU-undervisere. PÅ CJU har man arbejdet meget med 

koordinering mellem AU og DMJX og det vil man fortsat gøre.  

 

Næste skridt: 

Afdelingsleder skal senest d. 5. oktober 2022 sende en samlet evalueringsrapport til 

Studieleder på IKK: studieleder@cc.au.dk. 

Studieleder sender efter gennemsyn rapporterne videre til behandling i studienævnet.  

 

 

6. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) (20) 

TJN bød velkommen til cheftutorerne Mads Damsgaard (MD) og Maria Victoria Sø-

rensen (MVS), som gav en status evalueringen af studiestarten pga. af evalueringsrap-

porten (bilag 6.1) og der oplevelserne fra introugen.  

 

MD og MVS fortalte at introugen forløb rigtig godt og de nye studerende var meget en-

gagerede og positive. De studerende har enagivet at de følte sig meget godt taget imod 

af tutorerne og velkomne på studiet. Der har været ønske om flere fagelementer i løbet 

af introugen og mere introduktion til IT. 

 

Nogle ønsker at de bliver introduceret til deres studiegrupper tidligere på ugen og an-

dre syntes det har været positivt at møde studerende udenfor deres studiegrupper. På 

den kommende hyttetur, vil de studerende blive blandet på tværs af deres hold. Der-

udover har nogle studerende givet udtryk for at programmet har været meget pakket.  

Overordnet har det været en meget positiv respons på studiestarten og MD og SMV, 

bringer kommentarer med videre til næste års tutorer så de kan foretage evt. justerin-

ger.  

 

mailto:studieleder@cc.au.dk
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MD fortalte afslutningsvis at der behov for mere kommunikation og forventningsaf-

stemning mellem torturer, instruktorer og koordinator for førsteårspakken. Der har 

været lidt forvirring om hvornår forskellige opgaver mm. skulle gøres.  

 

UN takkede MD og MVS for deres store arbejde med introugen og alle de andre tutorer 

og håber at de vil videregive feedback videre til næste års cheftutorer.  

 

 

7. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

7.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

 

AMW orienterede om at rekruttering af frivillige studerende til ECREA er i gang. De 

har en masse forskellige opgaver inden og under konferencen.  

 

Ulla H. Andersen orienterede om at DENTSU afholder en case-competetion i en week-

end i oktober. Studerende kan tilmelde sig og undervisere må gerne gøre opmærksom 

på det.  

  

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

TJN orienterede om de drøftelser SN havde på mødet i august, hvor bl.a.:   

- Prodekanen for uddannelse på Arts deltog på mødet og orienterede om forud-

sætningskrav projektet.   

- Diversitet i pensum blev drøftet med fokus på, hvordan det indtænkes i under-

visningen.  

- Studienævnsforperson samler viden ind omkring de afsluttende BA-projekter, 

da rammerne omkring disse er meget forskellige på tværs af instituttets ud-

dannelser.  

 

Dagsorden og referater fra SN’s møder kan findes her 

 

7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder orienterede om at: 

- Den ledige stilling kandidatvejledningen er blevet besat. 

- Der er afholdt en række oplæg ifbm. studiestart. Bl.a. et om omkring studie-

grupper og hvordan man går til eksamen. Det viste sig at de studeredene alle-

rede var blevet introduceret til dette af instruktorerne som en del af førsteårs-

pakken. Der bør overvejes en bedre koordinering/kommunikation ift. at stu-

dievejledningen og instruktorerne ikke gennemfører samme oplæg/øvelser 

lige efter hinanden.  

- Der afholdes studiepraktik i uge 43.  

 

7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur
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7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

SGM orienterede om at september måneds nyhedsbrev kan findes online på undervi-

serportalen og gennemgik hovedoverskrifterne:  

• Semesterstartsmail til alle undervisere i efteråret 

• Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2022 

• Status på antal aktive studieordninger på Arts 

• Internationalisering 

• Studiestart og Karriere – hører det sammen? 

• Åbne arrangementer og workshops fra Arts Karriere   

 

8. Forslag til kommende møder (5) 

8.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Temadrøftelse: Brobygning og stærk studiekultur (Oktober) 

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

 

9. Evt. 
 

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

