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1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde
(5 min)
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet den
16. februar 2022.
Teke Jacob Ngomba (TJN) fulgte op på godkendelsen af cand.public studieordning og
den bemærkning UN havde omkring oprettelsen af en linje som kan fjernes igen. Det
er en aftale som arbejdsgruppen og de ansvarlige for den nye studieordning kender
omfanget af og har arbejdet på at få ind i den nye studieordning.
Sine Gyde Meler (SGM) fortalte at valgfagene på Mundus Journalism til F23 nu er blevet godkendt i UN efter en skriftlig høring.

2. De studerendes punkt (15 min)
Erik Bøye Davidsen (EBD) orienterede om at Mads Damgaard er blevet cheftutor og
at arbejdet med at rekruttere tutorer er i gang. Derudover arbejder studentermedlemmer i UN med at sætte en mere struktureret proces op ift. at rekruttering af studerende til UN. Det involverer både at lave en tekst til studieportalen, hvor det er beskrevet, hvad arbejdet i UN handler om og at lave en ”kompetenceprofil”. Dette er med udgangspunkt i noget lignende, som studerende på KÆM har lavet (se her). Derudover
arbejdes der på en Instagram take-over og lignende. TJN bad de studerende om at give
besked, hvis der er behov for at inddrage undervisere, teknisk assistance eller lignende.

3.

Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) (20 min)
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Uddannelsesnævnet drøftede evalueringen af projektorienteret forløb for E21 fra
hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre delelementer: 1. Vejledning og/eller undervisning, 2. Forløbet hos projektværten og 3.
Eksamensformen samt den generelle sammenhæng på hele semesteret.
Nogle af de overordnede temaer på tværs af Medievidenskab & Journalistik som UN
drøftede var:
-

-

-

Projektværterne ønsker at studerende er ude hos dem i længere tid.
Specialeforberedende forløb opleves for de studerende som en stor arbejdsbyrde at have samtidig med at skulle være i projektorienteret forløb. UN
aftalte at SN-repræsentanterne bringer dette punkt med videre i SN mhp.
en generel drøftelse af det specialeforberedende forløb på tværs af uddannelser.
De studerende på Medievidenskab oplever at bruge meget tid på eksamensopgaven og projektværterne oplever ikke, at de har et stort udbytte at den.
Det er blevet forsøgt justeret i den nye studieordning.
Generelt ser ud til at de udfordringer der nævnes i evalueringerne forhåbentlig vil kunne løses med den nye studieordning, da der er fortaget en
række justeringer. Det gælder særligt for Medievidenskab og i nogen grad
også for Journalistik.
Studerende på journalistik så gerne at man havde en midtvejsstatus, hvor
de studerende kan møde hinanden og give en status på hvordan det går ude
i projektorienteret forløb.

4.

UN giver input til liste med eksterne eksperter og giver input til hvem
der skal kommentere uddannelsesevalueringsrapporten (drøftelsespunkt) (15 min)
UN blev præsenteret for to bruttolister af eksterne eksperter for uddannelsesevalueringerne af Medievidenskab og Mundus Journalism som afdelingsleder har udarbejdet
efter sparring i fagmiljøet. Nævnet drøftede listerne og gav følgende kommentarer:
Mundus Journalism:
UN kommenterede at de gerne ser at der bliver indstillet flere kvinder blandt aftagerrepræsentanterne.
Medievidenskab:
UN kommenterede at listen så fin ud og at kandidaterne repræsenterede et bredt felt.
Der var enkelte kommentarer om at rykke rundt i prioriteringerne.
Begge arbejdsgrupper går videre med listerne som skal endelig godkendes af institutledelsen d. 2. maj.

5.

Præsentation af evalueringsfokus og input til uddannelsesevaluering
af Mundus Journalism (fast track) (10 min)
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Anne-Marit Waade (AMW) præsenterede kort nogle af de emner, der var blevet drøftet
på opstartsmøderne for både Mundus Journalism og Medievidenskab. Det blev aftalt
at have et orienteringspunkt igen om uddannelsesevalueringerne når begge processer
er lidt længere.

6.

Drøftelse af projekt om styrkelse af studieintensitet (15 min)
AMW fortalte kort om baggrunden for punktet. Projektet er en del af arbejdet med studieintensitet og arbejdet med at styrke tilhørsforholdet til campus.
Der er nogle specifikke ønsker om at få et projektlokale til de studerende, specialepladser tilknyttet til både DDINF og MedJour studerende og lokaler til studenterforeninger. Projektbeskrivelsen er blevet videre til Studieleder allerede og den indledende respons har været god.
UN drøftede projektbeskrivelsen og kommenterede at de ser at projektet i høj grad
også handler om studiemiljøet på campus. Det kan med fordel skrives frem i projektbeskrivelsen, hvordan det at få disse lokaler til rådighed kan styrke studieintensiteten.
Argumentationen skal styrkes så det står meget tydeligt i dokumentet at det også
handler om studiekultur og hvordan man kan forsøge at påvirke de studerendes studievaner og adfærd ved at de får lokaler til rådighed. Det blev forslået at ændre titlen
på projektet til: Studieintensitet=Stærk studiekultur. Det blev afslutningsvis aftalt at
UN bliver skrevet på som afsender på projektbeskrivelsen, når dokumentet bliver opdateret og sendt til Studieleder igen.

7. Meddelelser/Nyt fra (15 min)
7.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg
AMW orientere om:
- At der holdes GRUS-møde med undervisergrupperne på tværs af fagene.
- Der arbejdes på at få mere faste teams på fagene på bachelor- og kandidaten
- Der afholdes et afdelingsseminar i maj, som skal handle om forskning og APV.
- Der er ved at blive ansat en ny person indenfor strategisk kommunikation som
starter 1. maj.

7.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
TJN orienterede om at der på sidste SN-møde blev profilfag behandlet og SN besluttede at indstille fagbeskrivelsen for Humanistisk Innovation og Sustainability as a
Way of Life til godkendelse i dekanatet.
Derudover gav TJN og EBD en opdatering fra Arts Uddannelsesdag. Hvor emnet var
det særligt humanistiske og det blev drøftet hvad uddannelserne selv kan gøre mere
for at styrke employability.
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UN har drøftet emnet før, både på medarbejderseminar i august 2021, i UN ud fra et
studenterperspektiv og nu skal der samles op på drøftelser omkring employabilty på et
UN-møde i foråret.

7.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
Intet til punktet.
7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studievejledningen orienterede om:
- At der er afholdt U-days og studiecafé.
- Der er afholdt karriereveje med oplæg fra alumner.
- Der afholdes årgangsmøde for 2. semester d. 30. marts, hvor det også skal
handle om valg af specialevejleder.

7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
SGM orienterende om at nyhedsbrevet fra marts kan findes online på underviserportalen. Overskrifterne i nyhedsbrevet er:
•
•
•

•
•

Ansættelse af Trivselskoordinator forlænget med et år
IV-fag for efteråret 2022 og foråret 2023 kan nu ses i kursuskataloget
Arts Uddannelsesdag 15. marts 2022. Der sættes fokus på, hvordan vi gerne vil
møde erhvervsliv og det omgivende samfund med ’det særligt humanistiske’ –
og hvad er det?
STYRK-arrangementer til studerende med fokus på motivation, balance og eksamensteknik
Power BI workshops 2022 - Årlig status og uddannelsesevalueringer

8.

Mødeplan
UN blev orienteret om, at Amalie Stauner sender en doodle ud til UN mhp. at afklare
UN-mødedatoer for april, maj og juni.

9. Forslag til kommende møder (5 min)
9.1 Forslag til kommende UN-møder
•
•
•

9.2

Gennemførelse, STÅ, frafald mv. i lyset af corona (F22)
Temadrøftelse: Studie- og feedbackkultur (2022)
Temadrøftelse: Employability & Brobygning – opsamling på medarbejderseminar, Arts uddannelsesdag og drøftelse i januar (Maj)
Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN

10. Evt.

