
 

 

 

 Aarhus Universitet  

  

 

Referat 
Uddannelsesnævn 

Medievidenskab og 

Journalistik 

 

Ref: Sine Gyde Meler  

 

Dato: 11. januar 2023 

 

Side 1/5 
 
Mødedato: d. 11. januar 2023 
Mødested: Lunchroom, Nygaard-bygningen 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant), Melanie Juncker McLennan (studenterstudievejleder) og Mads Damgaard. 
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (SN-repræsentant), Hanne Bruun og Pia 
Majbritt Jensen. 
 
Observatører: Fagkoordinator Kirsten Frandsen, Cecilie Højlund Simonsen, Chri-
stina Lindgren Christensen, Adele Odderskov Wegner, Charlotte Rosenvinge Jen-
sen, Anne Marit Waade (afdelingsleder) og Sine Gyde Meler (SNUK, referent). 
 
Fraværende: Fagkoordinator Mathias Bonde, fagkoordinator Jakob Linaa, Mor-
ten Brænder (Centerleder CJU), Sofia Mora Hartig og Klara Grysbæk Nørgaard. 
 
 
 
 
 

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

(5 min) 

Teke Jacob Ngomba (TJN) indledte med en præsentationsrunde, derefter godkendte 

UN-dagsordenen til dagens møde. Der var ingen opfølgning på referatet fra UN-mødet 

den 23. november 2022.  

 

2. De studerendes punkt (orientering) (10 min) 

Studerende fortalte, at der på et fag på 3. semester har været forvirring omkring in-

struktortimer. De studerende har i deres skema haft indlagt instruktortimer, men der 

var ikke fundet instruktorer til holdet. Afdelingsleder fortalte, at der må have været 

tale om en fejl, at der har fremgået instruktortimer i de studerende skema. De stude-

rende så dog gerne, at der på faget havde været instruktorer, særligt ift. hjælp med 

tekstforståelse og vejledning til eksamen. Studerende fortalte at de undervejs havde 

gøre undervisere på faget opmærksom på udfordringerne, men at det ikke havde ført 

til ændringer. Afdelingsleder takkede de studerende for at gøre opmærksom på oven-

stående og opfordrede de studerende til altid til at gå til undervisere på fagene, hvis 

der er noget de undrer sig over eller er utilfredse med eller til UN så undervisere og af-

delingsleder er opmærksom på sådanne situationer. 

 

UN drøftede fordeling af instruktorer og om der er behov for en systematik i, hvordan 

ressourcen bruges. Derudover blev det drøftet, hvordan instruktorer oplæres og lø-

bende informeres, for at sikre samarbejde ml. undervisere/instruktorer. Det blev dertil 

forslået at have et punkt på et fremtidigt møde om ”Brugen af instruktortimer & Vej-

ledning i at skrive opgaver.” 
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De studerende havde derudover et andet punkt vedr. det specialeforberedende forløb. 

Studerende fortalte at årgangen fra 2018, ikke har haft det udbytte af forløbet som øn-

sket, bl.a. fordi det foregår mens de er ude i projektorienteret forløb. De studerende 

ser gerne at forløbet placeres i januar, efter projektorienteret forløb er afsluttet, så de 

kan være mere fokuseret på forløbet. 

Undervisere fortalte at det er en udfordring de er opmærksomme på, og at i den nye 

studieordning har man forsøgt at gentænke forløbet. Det er tidligere undersøgt om 

specialeforberedende forløb kan placeres i januar, men dette er ikke muligt. Stude-

rende opfordres dog til at blive ved med at nævne deres utilfredshed om formen på det 

specialeforberedende forløb. Foreløbigt er planen at vejledning til projektorienteret 

forløb og specialeforberedende forløb tænkes sammen. 

 

3. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) (30 min) 
Uddannelsesnævnet blev i maj/juni orienteret om, at der den 01.09.2022 træder en ny 

eksamensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og 

kravene til forudsætningskrav. På den baggrund er der i efteråret blevet arbejdet med 

ændringer til studieordningerne på afdelingen i forbindelse med fjernelse af forudsæt-

ningskrav. UN skulle på mødet behandlede forslag til studieordningsændringerne. 

Christian Hansen (CH) fra Arts Studier deltog som gæst til punktet og afklarede 

spørgsmål undervejs. 

 

UN kommenterede på forslagene undervejs og havde følgende forslag til justeringer:   

 

• Kandidattilvalget i Film og medier: Produktionskultur og -praksis: 

Der bør ses på omfanget af synopsis ved grupper og om den nuværende skale-

ring skal justeres ned. Generelt bemærkede UN at der kan tænkes i at have 

ensartet omfang af sideantal på synopsis opgaver på tværs af fag.  

• Kandidatuddannelsen i medievidenskab: Produktionskultur og praksis:  

Faget samlæses med KATV Film og medier og derfor samme kommentar som 

ovenfor.  

• Kandidatuddannelsen i medievidenskab: Markedskommunikation og medie-

planlægning:  

Der var en bemærkning om uoverensstemmelse mellem eksamenstiden er an-

givet 40 min. og i bemærkninger til prøven er det angivet 30 min.  

• Bachelortilvalget i journalistik formidling:  

Det blev bemærket at bilagsmaterialet ikke var opdateret med en enkelt ret-

telse på faget ”Journalistisk formidling i praksis 1”. 

 

 

Udover de specifikke kommentarer, blev det aftalt at sende TJN sender mindre sprog-

lige rettelser til CH efter mødet. UN drøftede afslutningsvis hvilke konsekvenser det 

får at fjerne undervisningsdeltagelse ift. om det får en indflydelse på fremmøde til un-

dervisning. CH fortalte at der i studienævnet planlægges at være en drøftelse af erfa-

ringer med fjernelse af forudsætningskrav efter det implementeres til 1.09.2023.  

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnet godkendte og indstillede alle forslag til studieordningsændringer 

til behandling på Studienævnsmødet i januar, med ovenstående bemærkninger.   
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4. Opsamling på møde med aftagerforum (orienterings- og drøftelses-

punkt) (15 min) 

AMW orienterede fra efterårets møde med aftagerforum. Der er oprettet et nyt afta-

gerforum med 12 medlemmer, hvor det første møde blev afholdt i efteråret 2022. 

 

Temaerne var bl.a. hvordan gøres studerende parate til arbejdsmarkedet, præsenta-

tion af afdelingens egne indsatser (brobygningsprojektet) og hvordan samarbejde mel-

lem aftagere og afdelingen kan styrkes. Der blev afholdt et oplæg fra studerende om 

bekymringer vedr. fremtiden. Det var positivt at aftagerne beroligerede om at der ikke 

er grund til bekymring. Fra studerendes perspektiv var mødet også spændende og læ-

rerigt.  

 

Undervisere som deltog på mødet, fortalte at virksomhederne var interesserede i at få 

kontakt til studerende og fagmiljø. Aftagerne talte en del om at de har behov for stude-

rende, som er risikovillige og tør gøre noget nyt. De ser også et behov for at studerende 

bliver bedre til at sætte ord på egne kompetencer. Virksomheder ser også gerne at stu-

derende har kendskab til organisationer og hvordan de drives. Der var enighed fra del-

tagerne om at mødet bidrog til gode drøftelser.  

 

Næste møde i aftagerforum er planlagt til maj 2023 og inden da, skal der findes te-

maer til drøftelse med aftagere.  

 

5. Mødeplan for UN (beslutningspunkt) (10 min) 

 

Beslutning: 

UN fastlagde mødeplan for F2023: 

 

Onsdag d. 22. februar kl. 13-15 

Onsdag d. 22. marts kl. 13-15   

Onsdag d. 19. april kl. 13-15  

Onsdag d. 24. maj kl. 13-15   

Onsdag d. 21. juni kl. 13-15  

 

 

6. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW orienterede om: 

• At der er en invitation til studerende i UN til faglig dag, som holdes på afdelin-

gen fredag d. 13. januar 2023, en af emnerne er studiekultur.  

• At med det nye semester starter også nye fag ifbm nye studieordninger. Her er 

det vigtigt at studerende giver løbende feedback, så faget kan tilpasses under-
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vejs. Da det forventes, at der vil opstå uforudsete udfordringer, når et fag kø-

rer for første gang, men som forhåbentlig kan løses via dialog mellem stude-

rende og undervisere.  

• At Janne Nielsen bliver ny fagkoordinator på bacheloruddannelsen. 

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

 

TJN orienterede om, at der på næste SN-møde bl.a. skal drøftes forudsætningskrav, 

forslag til IV-fag fra The Kitchen og orienteringer fra efterårets uddannelsesevalue-

ringsmøder. Dagsorden og referater fra SN’s møder kan findes her 

 

6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Studerende fortalte at der er kommet nye cheftutorer og der er planer om at starte en 

tutor-forening.  Derudover er (sammenslutningen af mediestuderende) SAMS opstar-

tet igen og første arrangement kommer snart og der er håb om at tiltrække flere stude-

rende.  

 

6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder fortalt at:  

• Planlægningen af U-days er i gang.   

• Karriereveje er ved at blive planlagt.  

• Studievejledning oplever en stigning i studerende, der henvender sig som er 

pressede, relevante undervisere og studievejledningen (VEST) er orienteret 

om det ser på, hvad der kan gøres. UN drøftede denne bekymrende stigning og 

der er allerede et punkt vedr. studiekultur og trivsel på listen til fremtidige 

møder.  

 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

SGM orienterede om at nyhedsbrevet for januar kan findes online. Overskrifter i ny-

hedsbrevet er: 

• Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU 

• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 

• Studerende med funktionsnedsættelser 

• Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

 

 

7. Forslag til kommende møder (5 min) 

7.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Studiestart og førsteårsfrafald (april 23)  

• Studiemiljø og studiekultur/stress blandt de studerende (februar/marts 2023)  

 

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

https://thekitchen.io/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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8. Evt.  
 


