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Mødedato: d. 26.august 2022 
Mødested: Lokale 229 (frokoststuen), Nygaard-bygningen (5335) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik 
 
Deltagere:  
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (UN-forperson & SN-repræsentant) og 
Hanne Bruun. 
 
Observatører: Anne Marit Waade (afdelingsleder), Morten Brænder (centerleder 
CJU), Marie Holm Vinther (studenterstudievejleder), Janne Nielsen (årgangsko-
ordinator (pkt. 7)) Ulla Hjorth Andersen (erhvervskonsulent) og Sine Gyde Meler 
(SNUK, referent). 
 
Fraværende: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsentant), Me-
lanie Juncker McLennan, Sofia Mora Hartig, Klara Grysbæk Nørgaard, Mads 
Damgaard, Pia Majbritt Jensen, Maja Sonne Damkjær, Mathias Bonde og Kirsten 
Frandsen. 
 
 
 
 
 

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

(5 min) 

UN godkendte dagsordenen til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet 

den 17. juni 2022.  

 

Der var enkelt opfølgning på referatet vedr. sidste mødes drøftelse omkring fristen for 

indmeldelse af specialevejleder. Sine Gyde Meler (SGM) fortalte at det er Institutterne, 

der har fastsat datoen og opfordrede afdelingsleder til at kontakte Studieleder for at 

drøfte muligheder for at ændre dette.  

 

I forlængelse af dette drøftede UN at når de studerende vælger specialevejleder så tid-

ligt, så når mange studerende at vælge et nyt emne/specialevejleder inden de egentlig 

går i gang med specialet. Der bruges derfor mange ressourcer tidligt, som kunne ud-

nyttes bedre, når de studerende er længere i forløbet. 

 

Morten Brænder (MB) påpegede, at der kan være forskel på Medievidenskab og Jour-

nalistik ift. hvor stor udfordringen er ift. den tidligere deadline for valg af speciealevej-

leder. 

 

 

2. Konstituering af UN-forperson for E22 (beslutningspunkt) (10 min) 

I februar konstituerede UN sig med valg af TJN som forperson i første omgang for pe-

rioden F22 som ”vikar” for Maja Sonne Damkjær, hvor hun har forskningsfri. Derfor 

skulle UN på mødet vælge UN-forperson for efteråret 2022.  
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UN valgte Teke Jacob Ngomba (TJN) som UN-forperson for efteråret 2022.  

 

 

3. De studerendes punkt (10 min) 

 

Der var ingen studerende til stede på mødet men TJN orienterede om at han er blevet 

informeret om at der muligvis er sammenfald mellem UN-møderne og studerendes 

undervisning i efteråret 2022. Da det er vigtigt at have faste studerende repræsenteret 

i UN, aftalte UN at TJN kontakter næst-forperson Erik Boye Davidsen mhp. at under-

søge omfanget af problemet og om det kan løses ved at de pågældende studerende skif-

ter hold eller lignende.  

 

4. Proces for studieordningsændringer (orienteringspunkt) (10 min) 

SGM orienterede om at processen for nye studieordninger og ændringer hertil blev sat 

i gang i foråret i uddannelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for 

at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. 

uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en 

studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver æn-

dring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en 

studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede 

fejl, som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  

 

Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 

Forslag til studieordningsændringer behandles i: 

• UN i oktober (november hvis muligt inden SN-møde). UN indstiller til god-

kendelse i SN 

• SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til 

godkendelse i dekanatet 

• Dekananet behandler indstillingerne i januar. 

• Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 

01.09.2023 

 

UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  

• BATV Film og Medier 2019  

 

MB orienterede UN om en ændring, der ønskes at indstille på: Journalism, Media, and 

Globalisation (mundus) 2020 studieordningen i faget The Challenge of Digital Jour-

nalism.  Det handler om en ændring af eksamensformen, hvor det ønskes at indføre 

mulighed for gruppeprøve. MB er allerede i dialog med SNUK om ændringen. 

 

SGM orienterede om, at hvis der ønskes at indstille ændringer, så kan det meldes ind 

til AL og derefter opfordre undervisere sammen med afdelingsleder at hente sparring 
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hos SGM i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordningsændringer in-

den endelig godkendelse i uddannelsesnævnet. Skabelon for indstilling af ændringer 

(både nye og tidligere indstillede ændringer) rekvireres ligeledes hos UN-sekretæren. 

 

 

5. Orientering om studieordningsændring på Bachelortilvalget i journa-

listisk formidling (orienteringspunkt) (5 min) 

MB orienterede om at der pr. 01.09.2022 indføres en ændring i prøvebeskrivelsen til 

faget Journalistisk formidling i praksis 1 på Bachelortilvalget i Journalistisk formid-

ling. Ændringen består i at antallet af opgaver i eksamensportfolioen ændres fra 10-15 

til 4-5 opgaver, da det har vist sig praktisk umuligt at gennemføre eksamen menings-

fyldt med så stort et antal opgaver på den måde faget og undervisningen er tilrettelagt. 

Så for at sikre, at de studerende kan udprøves ordentligt efter fagets faglige mål, æn-

dres antallet af opgaver.  

 

UN kommenterede at de var enige i at det synes at være en meget stor arbejdsmængde 

for undervisere og at ændringen forhåbentlig kan imødekomme dette. TJN bemær-

kede dertil, at man ved næste eksamensperiode i faget, fortsat skal være obs. på ar-

bejdsmængden for den pågældende underviser.  

 

6. Valg på AU (orientering og drøftelsespunkt) (5 min) 
SGM orienterede om at der er valg på AU i efteråret 2022. Valget til nævn (SN IKS og 

UN) for perioden februar 2023 til januar 2024 finder sted i midten af november 2022. 

I 2022 er det kun studerende, som er på valg. 

 

EBD har nikket til at han gerne vil være ansvarlig for opstillingslisten. Derudover har 

de studerende allerede flere planer ift. rekrutteringsindsatsen, som blev påbegyndt 

sidste semester.  

Der gives en status på rekrutteringen og opstillingslisten fra den ansvarlige i septem-

ber/ oktober til UN. 

 

UN kan læse yderligere information og se tidsplanen for valget  via linket: 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/  

 

 

7. Orientering om førsteårspakke BA Medievidenskab 2022 (30 min) 

Janne Nielsen (JN), førsteårsgangskoordinator gæstede UN og præsenterede den nye 

førstepakke 2022, som de studerende præsenteres for ifm. deres start på Bachelorud-

dannelsen i Medievidenskab. 

 

JN fortalte at tiltaget startede sidste år, fordi der var et ønske om at lave en velkomst-

pakke til de nye studerende, med forskellige aktiviteter, som klæder de nye studerende 

på til at være universitetsstuderende og sikre fastholdelse. En del af pakken er også at 

der er blevet ansat en række mentorer (ca. 20), som skal guide de første årsstuderende 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/
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– det er bl.a. andet flere af dette års tutorer. De har alle været på mentorworkshops af-

holdt af støttecenteret, som har klædt dem på til opgaven. Pakken indeholder b.la. ak-

tiviteter som:  

- Kursus i peer-feedback  

- Forskellige studietekniske workshop som knyttes til de fag som de er under-

vejs med. 

- Oplæg fra studievejledningen (studiecaféer) 

 

Det er både aktiviteter som afholdes af undervisere, mentorer og studievejledningen. 

 

Siden første gennemløb førsteårspakken i 2021 er nogle aktiviteter og elementer blevet 

justeret lidt. Nogle aktiviteter har vist sig overflødige, fordi studievejledningen eller 

andre allerede havde sådan et forløb. Derudover er workshoppen om studieværktøjer 

rykket frem i semestret og det ønsker man også at tilbyde 2. års studerende, da den 

workshop ikke blev gennemført sidste år. Evalueringen af sidste års førstepakke viste 

også, at der var et ønske om en midtvejsevaluering – som der nu er blevet indført.  

 

UN havde en række spørgsmål til førsteårspakken og drøftede bl.a. om man kunne ud-

vide førsteårspakken til kandidatuddannelserne, da nogle kandidatstuderende måske 

også kunne have gavn af sådanne aktiviteter.  

 

Derudover drøftede UN at der er mange vigtige aktiviteter i førsteårspakkerne, som 

tidligere har været indlejret i faget Studium Generale på første semester. Derfor for-

venter mange undervisere at de studerende har kendskab til studietekniske værktøjer. 

Derfor påpegede UN at når aktiviteterne i høj gad er frivillige, så skal der være op-

mærksomhed på at de studerende deltagere i de forskellige aktiviteter og at det bør 

drøftes hvordan man sikrer deltagelse. 

 

UN drøftede at der bør være opmærksomhed på de studerende deltagelse i de frivillige 

aktiviteter og at der bør arbejdes med at sikre at så mange studerende som muligt del-

tager. Der var en bekymring for at hvis de studerende udebliver, så bliver de ikke in-

troduceret til de vigtige værktøjer, som workshopsene tilbyder såsom at søge efter lit-

teratur osv. Så der bør være en særlig opmærksomhed på, at de studerende deltager og 

møder op, da de studerende forventes at have kendskab til værktøjer, som workshop-

sene omhandler. 

 

Det blev forslået at lægge aktiviteterne ind i de studerendes Timetable sådan de er syn-

lige. Hertil svarede JN og studievejleder at mange aktiviteter allerede er i Timetable, 

men at det vil være fint, hvis alle aktiviteter var deri. Derudover havde der sidste år 

været opbakning til de fleste af aktiviteterne. Hertil supplerede afdelingsleder med at 

fortælle at det har været en del af drøftelser ifbm. udarbejdelse af førsteårspakken, ift. 

hvor meget og hvordan der følges op på workshopsene af underviserne på fagene og at 

det er vigtigt at de studerende deltager.  
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UN takkede JN for præsentationen og arbejdet med førsteårspakkerne og UN var posi-

tive overfor aktiviteterne og den samlede pakke. 

 

8. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

Afdelingsleder orienterede om at:  

- Studiestarten/introugen er i fuld gang. Der har være velkomst for både BA og 

Ka studerende i uge 34.  

- Der udvidet optag på BA-uddannelserne på afdelingen i 2022 og i den forbin-

delse sættes der gang i forskellige initiativer for at sikre fastholdelse.  Der er 

stor opmærksomhed på at sikre både undervisere og studerendes trivsel.  

- Der er afholdt evalueringsmøde på Journalism, Media and Globalisation 

(Mundus) d. 16. august. Det har været positiv respons fra mødet. Medieviden-

skab afholder møde d. 8. november. UN vil blive orienteret mere om outputtet 

fra begge møderne i efteråret og det blev aftalt at evalueringsrapporterne kan 

sendes rundt på afdelingerne til orientering.   

- Der er afholdt faglig dag om generation Z og evalueringspraksis (tone og om-

gang).  

 

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

 

TJN orienterende om punkter fra SN-mødet i juni, hvor SN bl.a. behandlede:  

 

- Godkendelse af handleplaner 2022, for afdelingen var det kun KA Journa-

listik, som havde indstillet handleplaner, da Mundus og Medievidenskab 

gennemgår uddannelsesevalueringer i efteråret.  

- SN indstillerede Dramus til dialogmøder med dekanatet, da de arbejder 

med evalueringskultur og hvordan der arbejdes med evaluering. LICS blev 

også indstillet ift. et tiltag om månedlige møder de har med studerende.   

- Studieledelsen havde udtrykt sig meget positivt om den kommende 

ECREA-konference som afdelingen for Medievidenskab og Journalistik er 

er værter for.  

- D. 26. september mødes IKK afdelingsledere, UN-forpersoner og næstfor-

personer for at drøfte hvordan der kan arbejdes med UN/SN arbejdet.  

 

Dagsordener og referater fra Studienævnsmøder kan findes: her 

 

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Der var intet til punktet.  

8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejledningen orienterede om:  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur
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At BA-vejledningen modtager mange henvendelser vedr. studiestart. I KA-vejlednin-

gen er der et stillingsopslag oppe og man håber på snart at kunne ansætte en ny stu-

dievejleder.  

 

8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

SGM orienterede om at nyhedsbrevet for august kan findes online på underviserporta-

len. Overskrifterne i nyhedsbrevet er:  

- ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddannel-

ser fra 2024 

- Ny studiestartsside på Studieportalen 

- Indmeldelse af Summer university udbud til 2023 

 

9. Forslag til kommende møder (5 min) 

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Temadrøftelse: Brobygning og stærk studiekultur (Oktober) 

• Drøftelse af forudsætningskrav (august/september) 

• Evalueringskultur (august/september) 

 

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

 

10. Evt. 

Der var intet til punktet.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/nyhedsbrev-fra-arts-studier
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/nyhedsbrev-fra-arts-studier

