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Mødedato: d. 12. oktober 2022 
Mødested: Lokale 229 (frokoststuen), Nygaard-bygningen (5335) 
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) og Hanne Bruun 
 
Observatører: Kirsten Frandsen, Anne Marit Waade (afdelingsleder), Morten 
Brænder (Centerleder CJU, Freja Molme (studenterstudievejleder),  
Ulla Hjorth Andersen (Erhvervskonsulent), Amalie Stauner (punkt 6), Marcus Jacob-
sen (punkt 6) og Sine Gyde Meler (SNUK, referent). 
 
Fraværende: Jakob Linaa, Pia Majbritt Jensen, Maja Sonne Damkjær, Melanie 
Juncker McLennan, Sofia Mora Hartig og Klara Grysbæk Nørgaard 
 
 
 
 
 

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

Teke Jacob Ngomba (TJN) indledte mødet og UN godkendte dagsorden til dagens 

møde.  

Der var en enkelt opfølgning på referatet fra UN-mødet den 21. september 2022 vedr. 

tidligere drøftelse omkring fristen for valg af specialevejleder. TJN har spurgt studiele-

der Lars Kiel Berthelsen, om der er mulighed for at ændre fristen for valg af vejleder. 

Der vil på nuværende tidspunkt ikke blive ændret på den fastsatte frist på instituttet, 

studieleder opfordrer dog til at finde ad-hoc løsninger i de tilfælde, hvor studerende 

eks. ønsker at skifte vejleder pga. af omvalg i emne eller lignende.  

 

2. De studerendes punkt  

Næstforperson Erik Bøye Davidsen (EBD) orienterede UN om, at studerende på første 

semester på kandidatuddannelsen, har være frustrerede over at semesterplanerne ikke 

var klar ved semesterstart. Det har skabt usikkerhed blandt de studerende, og de ser 

meget gerne at semesterplaner er klar ved semesterstart, så de har mulighed for at 

planlægge deres tid. EBD fremhævede at underviser har været god til alligevel af føle 

at de studerende er godt klædt på og støttet undervejs i undervisningen. UN drøftede 

derefter behovet for at de studerende får semesterplanerne tidligt og så hensynet til, at 

der kan ske ændringer undervejs. Derudover blev UN enige om at denne bekymring 

skal videregives på det næste semesterkoordineringsmøde, som afholdes mellem UVA-

EKA og afdelingsleder/fagkoordinatorer. 

 

Mads Damsgaard (MD) fortalte at hytteturen for de nye BA medievidenskab stude-

rende er forløbet godt og at der deltog mange studerende gennem hele ugen. 

 

 

3. Valg på AU (status) 
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EBD gav en status på rekrutteringsindsatsen til det forestående AU-valg inden valgli-

sten endelig sendes ind. EBD har været rundt på de forskellige årgange og fortælle om 

valget. Det har fungeret godt og udover de to studerende der fortsætter, så har fire nye 

studerende fra Medievidenskab fra både BA og KA har tilkendegivet at de vil stille op.  

 

UN drøftede, at der fremadrettet skal rekrutteres studerende fra journalistiske uddan-

nelser, så de også er repræsenteret i uddannelsesnævnet. Det er sværere at få stude-

rende fra cand. public rekrutteret til UN, af flere forskellige årsager. Morten Brænder 

(MB) forslog at undersøge, om der kan være andre måder, at de studerende kan blive 

repræsenteret i UN, hvis de ikke formelt vælges ind. Eksempelvis ved at blive inviteret 

med som observatører, eller at de mødes med de andre studerende, der er medlem i 

UN. UN bakkede op om forslaget.  

 

4. Status på uddannelsesevaluering – BA & KA medievidenskab (oriente-

ringspunkt) 

Afdelingsleder Anne-Marit Waade (AMW) gav en kort status på processen for uddan-

nelsesevalueringen og hovedpunkter i evalueringsrapporten af bachelor og kandidat-

uddannelsen i Medievidenskab, som afholdes d. 8. november 2022. Både BA og KA 

studieordningerne har for nyligt været gennem omfattende revisioner, så rapporten ta-

ger udgangspunkt i tanker bag og forestillinger om det fremadrettede arbejde/visioner 

for uddannelsen. Rapporten er opbygget omkring AU’s kvalitetspolitik, hvor rapporten 

adresserer data og indikatorerne for uddannelsen. På nuværende tidspunkt er rappor-

ten i høring hos eksterne parter.  

 

AMW orienterede om at deltagerne på mødet er fakultetsledelsen, studerende, under-

viser og to eksterne eksperter, som skal give input til fagmiljøets fremadrettede ar-

bejde og de foreløbige handleplaner.  

 

UN drøftede mødekredsen og stillede spørgsmålstegn ved deltagelse af TAP’er ift. de-

res funktionen på mødet. UN drøftede, hvad det ønskede ”output” af mødet er og hvor-

dan det rammesættes på mødet. MB gav en kort status fra evalueringsmødet af Jour-

nalism Mundus som blev afholdt i august, og hvilke visioner/ønsker for uddannelsen 

de havde lagt vægt på at fremhæve på evalueringsmødet. 

 

I november/december bliver UN orienteret om output fra evalueringsmødet herunder 

handleplanerne for 2022. 

 

5. Brobygning og stærk studiekultur (orienteringspunkt) 

TJN indledte punktet med at bemærke at UN har det seneste år af flere omgange drøf-

tet emnet ”employability” og drøftet hvilke tiltag og indsatser der kan gøres på afdelin-

gen. Derfor bliver UN orienteret om dette projekt og får indblik i et konkret tiltag der 
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arbejdes med på afdelingen. Ulla Hjort Andersen (ULHA) og afdelingsleder gav en ori-

entering om baggrund og status på projektet ”brobygning til arbejdsmarkedet” og 

hvilke overvejelser, der er om det fremadrettede arbejde. 

 

ULHA fortalte at initiativet bygger på visionen for uddannelsen 2025 og at det også er 

forsøg på at integrere de nye studieordninger. Fokus er på at understøtte de studeren-

des overgang til arbejdsmarkedet og at styrke det arbejde, der allerede laves i fagmil-

jøet. 

I efteråret er omdrejningspunktet at styrke samarbejde med aftagere bl.a. gennem et 

nyt Advisory board, som netop er blevet sammensat. Fokus har været at sikre at 

mange forskellige grene af arbejdsmarkedet er repræsenteret. Derudover er ECREA 

konferencen også en anledning til at opbygge samarbejde med eksterne parter. 

 

I foråret 2023 vil fokus være på at arbejde med cases og projekter i undervisningen og 

herunder fokus på, hvordan der videndeles blandt underviserne ift. dette. Derudover 

er der en række projekter i pipeline vedr. projektorienteret forløb og erhvervsspecialer.  

Der ses også på at udvikle ekstra curriculære aktiviteter og tilbud for de studerende, 

det stadig på ideplan og er på planen i 2024.  

 

UN kommenterede derefter på oplægget og undervisere fremhævede Advisory Board 

som en indsats der særligt bør fokuseres på, ift. til udvikling af uddannelser og under-

visning. Derudover blev det påpeget af det bør tydeliggøres hvad der mener med 

case/projektbaseret undervisning, da det opfattes forskelligt. 

 

ULHA og AMW afsluttede med at fortælle at projektet stadig er i proces og at undervi-

sere vil blive inddraget løbende ift. at udvikle hvordan aktiviteterne tilrettelægges. 

 

6. Status på den kommende ECREA-konference (orienteringspunkt)  

Amalie Stauner (AS) og Marcus Jacobsen (MJ) gæstede UN og gav en status på plan-

lægningen af den kommende ECREA-konference. AS fortalte at der er planlagt en 

række Impact Tours, i samarbejde med en række aftagere på uddannelsen. Udover at 

det skal bidrage til gode oplever under konferencen er tanken at det kan styrke relatio-

nen til eksterne samarbejdspartnere i fremtiden. AMW fortalte at Impact Tourene 

også skal bidrage til at vise, hvordan universitet/forskning har indflydelse på virksom-

heder/aftagere.  

 

MJ fortalte at det fungerer godt med de mange frivillige, der er ca. 15 frivillige stude-

rende, som hjælper med planlægning af konferencen. Derudover er der ca. 100 frivil-

lige som skal hjælpe til med andre opgaver under konferencen. Der er blandt anden 

studerende fra Mundus Journalism, som skal lave en ”podcast-van”, som skal stå ved 

Sø Auditorierne.  
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UN takkede AS og MJ for orientering og var positive overfor det store engagement fra 

studerende.  

 

7. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutnings-

punkt) 

TJN fortalte kort om det indstillede forslag til studieordningsændringen på faget ”The 

Challenge of Digital Journalism” i studieordningen for Kandidatuddannelsen i Journa-

listik, medier og globalisering. Der indstilles til at de studerende kan skrive den afslut-

tende eksamensopgave i grupper.  

 

Beslutning: 

UN godkendte og indstillede forslaget til studieordningsændringen til godkendelse i 

studienævnet. Studienævnet behandler studieordningsændringerne d. 21. november 

2022.  

 

8. Meddelelser/Nyt fra 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW orienterede om at det udmeldingen af Aarhus Universitet vedr. det midlertidige 

ansættelsesstop, betyder at planlægning ift. hvilke undervisere, der skal undervise på 

forårets kurser endnu, ikke helt er på plads. 

 

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN- Repræsentanter. 

8.2  

TJN orienterede om hovedpunkter fra drøftelser på SN-mødet i september:  

• Summer University kurser blev godkendt – tre af kurserne udbydes af afdelin-

gen (MedJour). Pga. af den økonomiske situation er det dog ikke sikkert at alle 

kurser bliver udbudt 

• Bachelorprojekts format blev drøftet. Der er store forskelle i arbejdsbelast-

ning, format mm. på tværs af instituttet og gennemførselsprocenten er også 

meget varierende. SN vil drøfte emnet igen ift. nogle af de udfordringer, der 

blev rejst på mødet.  

 

Læs referater fra SN’s møder online her 

 

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet. 

8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder fortalte at: 

• Der er ansat en ny KA-vejleder. 

• Der er studiepraktik i uge 43 og pladserne til at høre om Medievidenskab er 

snart fuldt booket 

• Kandidatdagen er ved at blive planlagt.  

 

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

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

SGM orienterede om at nyhedsbrevet for oktober kan findes online. Hovedoverskrif-

terne er:  

• Handleplaner fra årlig status 2022 er nu godkendt 

• Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS 

• Information om udlandsophold på tilvalgsåret 

 

9. Forslag til kommende møder 

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Opsamling fra uddannelsesevaluering (december) 

• AMW foreslog at tilføje et punkt om studiestarten og førsteårsfrafald i efter-

året/foråret. 

• Derudover forslog UN at have et punkt omkring stress blandt de studerende 

i foråret (2023) 

 

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

 

10. Evt. 

Intet til punktet. 

 
 
 


