
 

 

 

 Aarhus Universitet 

  

 

Referat 
Uddannelsesnævn 

Medievidenskab og 

Journalistik 

 

Ref: Sine Gyde Meler 

 

Dato: 20. maj 2022 

 

Side 1/7 
 
Mødedato: 20. maj 2022 
Mødested: Bygning 5342, Lokale 333 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant), Klara Grysbæk Nørgaard og Mads Damgaard. 
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (SN-repræsentant), Hanne Bruun, Pia Maj-
britt Jensen. 
 
Observatører: Kirsten Frandsen (Fagkoordinator), Morten Brænder (centerleder 
CJU), Anne Marit Waade (afdelingsleder), Ulla Hjorth Andersen (ac-fuldmægtig), 
Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Gustav Petersen (studenterstudievejle-
der), Maria Victoria Sørensen (koordinerende cheftotur) og Sine Gyde Meler 
(SNUK, referent). 
 
Fraværende: Mathias Bonde, Sofia Mora Hartig, Melanie Juncker McLennan 
Maja Sonne Damkjær 
 
 
 
 

 
 

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

(5 min) 

UN godkendte dagsorden til dagens møde og tilføjede et punkt til evt. omkring evalue-

ringskultur. Der var ingen opfølgning på referatet fra UN-mødet den 20. april 2022 

 

2. De studerendes punkt (10 min) 

Mads Damgaard (MD) orienterede om at de studerende ønsker at styrke engagemen-

tet i de faglige foreninger, der er på IKK. Efter corona har der været en generel udfor-

dring på tværs af afdelingerne ift. at rekruttere studerende til foreninger. Dette er ær-

gerligt da foreningerne også bidrager til at styrke studiemiljøet og øge studieintensite-

ten. På Medievidenskab er det især SAMS (Sammenslutningen af Mediestuderende), 

som man ønsker at styrke og derfor er det også en del af studiestartsprogrammet at de 

kommer og giver en introduktion. 

 

Derudover er et ønske fra de studerende, om at der skal genoprettes et fagråd på Me-

dievidenskab. Undervisere på mødet forslog at de studerende kontakter medstude-

rende fra andre afdelinger, der har fagråd mhp. at høre mere om, hvordan de gør. Der-

til fortalt afdelingsleder at de på kognitionsvidenskab netop har oprettet noget lig-

nende. UN var enige I at det kunne være en god ide at få oprettet et fagråd for Medie-

videnskab, men at det er studenterdrevet.  

 

3. Årlig status – anden del (drøftelse og beslutning) (45 min) 

UN gennemførte anden halvdel af årlig status som opfølgning på april mødet. Årlig 

status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetsarbejde på Arts og er nær-

mere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med årlig status 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2022.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
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processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk eftersyn 

af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, UN vil arbejde med i 

det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik. 

 

TJN introducere kort til punktet. I april blev datamaterialet for BA og KA i Medievi-

denskab og Mundus behandlet. På dette møde blev datamaterialet for KA i Journali-

stik behandlet. Derefter gav UN input til handleplaner og evalueringsfokus til den 

igangværende evaluering af BA og KA i Medievidenskab 

 

Kandidatuddannelsen i Journalistik  

Morten Brænder (MB) gennemgik kort indikatorkort for KA i Journalistik og derefter 

gav UN input til de foreløbige handleplaner for KA i Journalistik. Den eneste indikator 

som ikke er grøn, er indikator 8. 

 

Delpolitik 1: Den gode studiestart 

Indikator 1: Førsteårsfrafald - grøn 

 

Delpolitik 2: Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser 

Indikator 2: Studieprogression – grøn  

Indikator 3: Planlagte timer- grøn  

Indikator 4: Undervisningsevaluering fra gul til grøn – grøn  

Indikator 6c: VIP-dækningsgrad af minimumstimer - grøn 

Indikator 7: Studieintensitet – grøn 

Faldet lidt men stadig grøn   

 

Delpolitik 3: Motiverende studie- og læringsmiljøer 

Indikator 5a: Socialt studiemiljø – grøn  

Indikator 5b: Fagligt studiemiljø – grøn  

 

Delpolitik 4 Stærke kandidater med relevante kompetencer 

Indikator 8: Ledighed – rød 

 

På sidste møde ifbm. Dimittendundersøgelen drøftede UN at mange studerende finder 

jobs via ”traditionelle kanaler”, som via oplåsede stillinger. Derfor vil MB gerne have 

øget fokus på at gøre opmærksom på, at der findes andre veje til et job. Derudover øn-

skes et fokus på projektorienteret forløb. Dette er også blevet skrevet ind i handplanen 

for KA Journalistik for 2022.  Derudover vil man også have fokus på rekruttering, hvor 

man ved seneste optag har øget fokus på de studerendes motivation. 

 

UN drøftede handleplanen for KA Journalistik. I handleplanen blev det anbefalet at 

bruge de forudsætningskrav, der netop er blevet indskrevet i studieordningen, til at 

øge studieaktivitetsniveauet. TJN bemærkede til det, at prodekanen for uddannelse – 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kvalitetspolitik/AU-Kvalitetspolitik_FINAL_310122.pdf
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på baggrund af en ny eksamensbekendtgørelse og udfordringer ved nuværende forud-

sætningskrav på Arts – har besluttet, at man fremadrettet på Arts skal undgå at an-

vende forudsætningskrav i studieordninger, dvs. efter d. 1.9.23. Materiale om sagen – 

bl.a. et notat fra prodekanen for uddannelse – er sendt til afdelingslederne. Sagen be-

handles med notat og procesplan som bilag på SN-mødet 25. maj 2022 og på UN-mø-

det i juni. 

 

Til handlinger vedr. delpolitik 4 drøftede UN, styrkelse af kontakt til aftagere bl.a. om 

der kan findes inspiration i den mentorordning, som der er på Mundus Journalism. 

 

 
Evalueringsfokus BA og KA i Medievidenskab 
 
Delpolitik 1: Studiestartspakke, mentorforløb og studiestart på KA.  
 
UN kommenterede at det også kan være relevant at se nærmere på, hvorfor førsteårs-

frafaldet går op og ned fra årgang til årgang. UN var nysgerrige på om der eventuelt 

kan findes nogle forklaringer på dette og om det kan skyldes holdsammensætningen 

eller lignende. Det blev hertil påpeget at det endnu ikke kan læses af datapakkerne for 

2022, om og hvilken effekt førsteårspakkerne har haft på førsteårsfrafaldet, da de blev 

implementeret i 2021 og indikatoren måler på 2020-årgangen.  

 

Delpolitik 2: Progression i uddannelsen og fokus på overgang fra BA til KA. Studiein-

tensitet og studiekultur. Tilvalgsuddannelserne og IV-fags bidrag til forskningsmiljø 

og undervisningsmiljø på afdelingen.  

 

Delpolitik 3: Campus- og undervisningsfaciliteter særligt hvordan Adorno & Incuba 

fungerer som ramme for undervisning og studiemiljø, samt den fysiske adskillelse til 

afdelingens ansatte.  

 

Undervisere påpegede at der er en generel udfordring ift. lokalerne på Katrinebjerg. 

Der er ikke mulighed for at kunne indrette lokalerne efter den undervisning der øn-

skes, og der er ikke nok lokaler, hvor der er plads til de større hold. Dette bør italesæt-

tes ifbm. evalueringen. 

 

Studerende på mødet var positive overfor tiltagene beskrevet i delpolitik 2 og 3 ift. at 

styrke studiemiljøet. Da man efter corona og nedlukninger, skal i gang med at styrke 

fællesskabsfølelsen igen blandt studerende.  
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Delpolitik 4: Brobygning til arbejdsmarkedet (brancheforståelse, bl.a. i de nye KA 

fag). Tydelige profiler på kandidatuddannelsens linjer hhv. A1 + A2, samt rekrutte-

ring hertil. 

Studerende var særligt positive overfor de nævnte evalueringsfokusområder, som de 

også ser som vigtigt ift. at styrke employability. 

Beslutning: 

UN indstillede handleplanen for KA i Journalistik til behandling i studienævnet.  

Næste skridt:  

Afdelingsleder sender handleplanen for KA i Journalistik til Mette Olesen: meol.au.dk 

senest d. 20. juni. Studienævnet behandler handleplaner på juni mødet. Handleplaner 

for BA og KA i Medievidenskab og KA Mundus Journalism, kvalificeres på de kom-

mende uddannelsesevalueringsmøder og godkendes derefter.  

 

4. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) 15 min 

UN drøftede den indkomne årsberetninger fra censorformandskabet for Medieviden-

skab. 

 

Undervisere udtrykte en bekymring overfor de nye sammenlagte censorkorps, hvor 

der er oprettet tre særskilte censorkorps for Journalistik, Medievidenskab og Kommu-

nikation. Bekymringen handlede særligt om det nye censorkorps for Medievidenskab 

kan dække den brede faglighed som uddannelsen rummer.  

 

Der var enighed om at der skal være en opmærksomhed på at sikre, at hele uddannel-

sens fagområde bliver dækket indenfor det nye sammenlagte censorkorps. UN opfor-

drede afdelingsleder til at kontakte censorformandsskabet mhp. at få afklaret disse be-

kymringer og at sikre at der bliver fulgt op på, om der opleves nogle ændringer ifbm. 

det nye sammenlagte censorkorps. 

 

5. Godkendelse af program(mer) for studiestart (beslutningspunkt) (15 

min) 

Cheftutorerne præsenterede UN for studiestartsprogrammet for BA i Medievidenskab 

2022. De gennemgik programmet for UN og fortalte at de har taget udgangspunkt i 

sidste års programmer og forsøgt at balancere de faglige og sociale arrangementer i lø-

bet af ugen. Der er bl.a. rundvisninger på Katrinebjerg, introduktion til foreninger og 

oplæg fra alumner på programmet.  

 

UN roste programmet og havde følgende kommentarer: 

 

- Undervisere bad tutorerne at være opmærksomme på, at det i introugen bliver 

italesat at det er et fuldtidsstudie, som de nye studerende starter på. Dette så 

de studerende allerede fra start bliver gjort opmærksom på dette. 
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- Hertil tilbød Jakob Linaa at holde et kort oplæg omkring overgangen fra gym-

nasie til universitet, hvis det kan være relevant.  

- Kirsten Frandsen (KF) vil gerne hjælpe med at give input til, hvilke alumner 

der kan holde oplæg i introugen. UN var enige i at det er vigtigt at have fokus 

på hvilke alumner, der deltager mhp. at repræsentere et bredt arbejdsmarked. 

Dertil påpegede Morten Brænder, at det kunne overvejes at finde alumner der 

repræsenterer det entreprenørielle område. 

- Der var også opbakning til introduktionen til de forskellige digitale platforme, 

som de studerende skal lære at kende.  

 

UN takkede for præsentationen og for den tid, som cheftutorerne har lagt i forberedel-

serne til introprogrammet. UN godkendte studiestartsprogrammet for BA.  

 

Næste skridt:  

Cheftutorerne skal sende det godkendte program til studiestartskoordinatorerne i 

VEST Jannie Laigaard eller Trine Schouborg senest 1. juni. 

 

Studiestart på Kandidatuddannelsen i Medievidenskab 

KF præsenterede introprogrammet for kandidatuddannelsen på Medievidenskab og 

fortalte, at et af de nye tiltag i årets program bl.a. er en præsentation af underviser-

teamsene på uddannelsen. Derudover er det planen at invitere nuværende kandidat-

studerende til at holde et oplæg for de nye kandidatstuderende samt at informere om 

mulighederne for en studietur til Berlin. 

 

Studerende på mødet roste programmet og fortalte at det vil være relevant at få SAMS 

på besøg og fortælle om, hvad de laver i introdagene for kandidatuddannelsen.  

 

Det blev påpeget at det bør fremgå af programmet, om der er selvbetaling for nogle ak-

tiviteter og hvilke aktiviteter som afdelingen står for. Afdelingsleder påpegede her at 

der vil være mulighed for at afdelingen kan betale for eks. drikkevare til den afslut-

tende middag. 

 

UN takkede for præsentationen og KF går videre med planlægningen. 

 

 

6. Uddannelsesevaluering - Finde studerende til formøde og evalue-

ringsmøde (orienterings- og drøftelsespunkt) (10 min) 

I forbindelse med uddannelsesevaluering skal der findes studerende til deltagelse i for-

møde og evalueringsmøde.  

 

De studerende i UN blev opfordret til at høre blandt deres medstuderende om det 

kunne have interesse. Erik Boye, vil også gerne skrive ud på de forskellige platforme de 

studerende har.  
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Derudover blev UN-medlemmer opfordret til at skrive til afdelingsleder, hvis de har 

nogle oplagte studerende eller VIP-repræsenter, som vil være interesserede i at deltage 

i både formøder og evalueringsmøderne. Både formøde og evalueringsmøde vil foregå 

d. 8. november 2022. UN vil modtage opdaterede bilag med dato og sted ifbm. udsen-

delse af referatet. 

 

7. UN mødeplan for efteråret 2022 (beslutningspunk) (5 min) 

 

25. august kl. 13-15  

21. september kl. 13-15 

12. oktober kl. 13-15 

23. november kl. 13-15 

7. december kl. 13-15 

25. januar 2023 kl. 13-15 

 

Forslag til beslutning: 

Det blev på mødet aftalt at UN fastlægger mødeplan for efteråret 2022 på næste møde 

i juni. Medlemmerne blev opfordret til at tjekke deres kalender inden mødet. 

 

8. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

Anne Marit Waade (AMW) orienterede om at man er ved at oprette underviserteams 

på BA og KA. Derefter gav AMW en kort introduktion til afdelingens nye AC-fuldmæg-

tig Ulla Hjort Andersen, som præsenterede hendes arbejdsopgaver. 

 

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

Intet til punktet.  

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet.  

8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Intet til punktet.  

8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

 

 

9. Forslag til kommende møder (5 min) 

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Temadrøftelse: Brobygning og Stærk studiekultur (juni).  

• Temadrøftelse: Evalueringskultur: Tone og undervisningsevalueringers indfly-

delse på kurser (juni og september) 

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

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

Punktet om evalueringskultur blev rykket til et fremtidigt møde. 


