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

(5 min) 

AMW indledte mødet og fortalte at punkt 5 vil blive rykket til sidst på dagsordenen, 

UN godkendte dagsordenen og der var ingen opfølgning fra referatet fra UN-mødet d. 

11. januar 2023. 

 

2. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2023 (beslutningspunkt) (10 

min) 

UN konstituerede sig ifølge forretningsordenen §8. 

 

Beslutning: 

UN valgte Teke Jacob Ngomba (TJN) som UN-forperson for perioden F23 og Erik 

Bøye Davidsen (EBD) som næstforperson for perioden F23 og E23. UN skal på første 

møde i efteråret 2023 konstituere sig igen mhp. valg af ny forperson for den reste-

rende valgperiode E23. De øvrige UN-medlemmer og UN-suppleanter er: 

 

VIP Medlemmer  Studerende med-
lemmer  

Suppleanter  Observatører 

Teke Jakob 
Ngomba (SN-re-
præsentant) 

Erik Bøye David-
sen (SN-repræsen-
tant) 

Jakob Isak (VIP- 
suppleant) 

Anne Marit Waade 
(afdelingsleder) 

Hanne Bruun Cecilie Højlund Si-
monsen 

 Janne Nielsen 

Pia Majbritt Jensen Christina Lindgren 
Christensen 

 Morten Brænder 

Mødedato: d. 22. februar 2023 
Mødested: Nygaard-bygningen, Lunchroom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Medievidenskab og Journalistik 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Erik Bøye Davidsen (UN-næstforperson og SN-repræsen-
tant) Melanie Juncker McLennan (studenterstudievejleder), Cecilie Højlund Si-
monsen, Christina Lindgren Christensen, og Charlotte Rosenvinge Jensen 
 
VIP-medlemmer: Teke Jacob Ngomba (SN-repræsentant), Hanne Bruun og Pia 
Majbritt Jensen. 
 
Observatører: Fagkoordinator Kirsten Frandsen, Fagkoordinator Janne Nielsen, 
Anne Marit Waade (afdelingsleder), og Sine Gyde Meler (SNUK, referent). 
 
Fraværende:  
Adele Odderskov Wegner (studerende), Mathias Bonde (Fagkoordinator), Morten 
Brænder (Centerleder CJU).  
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 Adele Odderskov 
Wegner 

 Mathias Bonde 

 Charlotte Rosen-
vinge Jensen 

  

 Melanie Juncker 
McLennan 

  

 

3. De studerendes punkt (15 min) 

EBD fortalte at der er klager over interiør og stole/borde i lokalerne i Adorno, stude-

rende fravælger at blive siddende i lokalerne og arbejde efter undervisning pga. mang-

lende faciliteter. Der er også meget støj og larm i lokalerne, som forstyrrer undervis-

ning. SGM fortalte at der har været lignende henvendelser fra studerende på DDINF 

og opfordrede til at gå sammen med studerende derfra og bringe det videre til Studie-

nævnet.  

 

Studerende fortalte yderligere at der er et ønske om at der kommer fælles retningslin-

jer for, hvor mange antal tegn en figur fylder i skiftelige opgaver. SGM fortalte under-

visere på et kursus har allerede nævnt det for SNUK og derfor er det obs. på det er et 

ønske. TJN påpegede at det bør overvejes om der skal findes en fælles standardformu-

lering på tværs af alle studieordninger og kurser. SGM undersøger om der kan findes 

en standardformulering på tværs og hvad andre afdelinger har gjort. 

 

EBD fortalte at studerende er meget bekymrede for trafikken omkring Nygaard byg-

ningen og særligt krydset ml. Helsingforsgade og Finlandsgade, der er meget usikkert. 

AMW vil bringe det op i gruppen for campusudvikling, men ellers er det begrænset 

hvad UN kan gøre, det blev opfordret til at der også rettes henvendelse til Aarhus 

Kommune  

4. Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år 

(orientering) (5 min) 

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordninger 

og studieordningsændringer.  

 

Godkendte studieordningsændringer 2023 MedJour:  

 

• Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 2021: Analyse af digitale medier - 
Ændring af formulering i faglige mål 

• Kandidatuddannelsen i Medievidenskab 2022: Forskningsdesign og Metode - 
Ændring af omfang af sidetal ved grupper 

• Kandidatuddannelsen I Journalistik, Medie og Globalisering 2020: The Chal-
lenge of Digital Journalism - Academic and Practical Approaches - Mulighed 
for gruppeaflevering  

 

De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordningen 

1. september 2023. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april 2023. 
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UN havde spørgsmål til proces vedr. studieordningsændringer og hvis medlemmerne 

finder fejl eller undrer sig over formuleringer i studieordninger, er de altid velkomne 

til at skrive til UN-sekretær eller til SNUK via arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 

 

5. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervis-

ning 

UN behandlede undervisningsevalueringer for efteråret 2022. UN gennemgik ho-

vedpointer fra evalueringerne og fra de skriftlige opsamlingsnotater:  

 
Bacheloruddannelsen i Medievidenskab: 

- Hanne Bruun (HB) bemærkede at der er nogle koordineringsudfordringer 
ift. arbejdsbelastninger på 4. semester, som skal justeres ift. den nye stu-
dieordning fra 2021.  

- Det fremgår at undervisere tager responsen i evalueringer til sig mhp. ju-
steringer, hvilket er positivt. 

- Der er få studerende som har deltaget i de mundtlige evalueringer, det skal 
tydeliggøres for studerende at det er vigtigt at deltage i.  

- Studerende påpegede at underviseres kommentarer til de studerendes for-
beredelsesteknikker/læseteknikker ikke er korrekte. Studerende kommer 
til at fremstå dovne i kommentarerne, men de fleste studerende forbereder 
sig grundigt og der synes at være en forkert opfattelse af hvad teknikken 
egentlig går ud på.  

- Eksempler på at der har været hårde kommentarer til studerende på nogle 
hold fra undervisere.  

- Fagkoordinator Janne Nielsen (JN) påpegede at det er vigtigt at få snakket 
med de studerende ift. den metode de bruger til at læse og fordeler tekster 
mellem hinanden. Fordi det er uhensigtsmæssigt, hvis der opstår forkerte 
fortællinger.  

 

Kandidatuddannelsen i Medievidenskab 

- Svarprocenten er relativ lav. 

- Der har været løbende dialog ml. undervisere og studerende ift. justering af fa-

gene løbende, ved ting der ikke har fungeret.  

- Studerende fortalte at undervisere har været gode til at skabe relation til stu-

derende og skabe en uformel kontakt i pauser og lignende, det opleves som 

meget positivt.  

- Det fremgår af evalueringerne at der skal arbejdes videre med koordinering og 

udvikling af første semester.  

 

Kandidatuddannelsen i Journalistik  

Bachelor Tilvalget Journalistisk formidling  

Kandidatuddannelsen i Journalistik, medier og globalisering (Mun-

dus)  

- Det fremgår også i disse evalueringer at undervisere lytter til de stude-

rende og tager responsens alvorligt.  

mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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- Der er nogle tilbagevendende udfordringer på cand. public og Mundus ift. 

arbejdsbelastning for de studerende og samarbejde med DMJX.  

- TJN kommenterede at studerende på KA uddannelserne har forskellig op-

fattelse af, hvilken rolle deres bacheloruddannelser og kompetencer derfra 

har af betydning på deres KA. Derudover er der meget få svar på evaluerin-

gerne fra de journalistiske uddannelser generelt ift. Medievidenskab og 

evalueringerne bliver ikke verificeret af studerende. Det skal der rettes op 

på.  

 

KF bemærkede at det på baggrund af evalueringer kan være relevant at have et 

punkt på UN vedr. peer-feedback og hvordan undervisere kan kvalificere sådanne 

processer og sætter rammer op for studerende. JN udtrykte at ønsker om mere 

feedback er tilbagevende på tværs af uddannelserne og det skal italesættes at med-

studerende også kan give kvalificeret feedback.  

 

Generelt er der et ønske fra UN om at de gerne vil se datagrundlaget som undervi-

serne opsummeringer bygger på, så medlemmerne kan se hvilket datagrundlag 

underviserne kommentarer bygger på.  

 

Næste skridt: 

Afdelingsleder skal på baggrund af drøftelsen i UN og opsamlingsnotaterne skrive en 

sammenfattende afrapportering (omfang: ca. 1 side) og senest d. 11. april 2023 sende 

evalueringsrapporten til Studieleder på: studieleder@cc.au.dk. Studieleder sender ef-

ter gennemsyn rapporterne videre til behandling i studienævnet.  

 

6. Studiemiljø og studiekultur (20 min) 

AMW introducerede punktet, hvor UN blev bedt om at komme med input til form og 

næste skridt ift. hvordan UN kan have en drøftelse af studekultur i forlængelse af faglig 

dag. EBD orienterede først om hovedpunkterne fra faglig dag fra et studenterperspek-

tiv.  

Et af punkterne på dagen handlede om at studerende ikke forbereder sig eller deltager 

aktivt i undervisningen i den grad det ønskes fra undervisere. En af grundene hertil, 

kan være at studerende er nervøse for at svare forkert, fordi man tror underviserne har 

de rigtige svar og viden. Studerende at det ikke handler om at finde frem til det samme 

som underviserne gør og at forelæsninger er et sted hvor forskellige pointer og vinkler 

kan drøftes. Det har været givende for studerende som deltog i faglig dag at få et ind-

blik i undervisernes metode og tanker bag undervisningen og det kan være det skal ita-

lesættes mere over for øvrige studerende.  

 

Hovedpointer af UN’s input til næste skridt:  

- Det blev aftalt at der skal ses på det datamateriale, som allerede er tilgængelig 

i Power BI, om arbejdsbelastning, trivsel mm.  

mailto:studieleder@cc.au.dk
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- Derudover er der ønske fra undervisere om at få yderligere dialog med stude-

rende omkring hvor ”elementer” som introduktion til kursusteknikker skal fo-

regå, altså om det bør være særskilte tilbud eller en del af fagene.  

- Det kunne også være en fordel at have en dialog med en større gruppe stude-

rende end ved faglig dag, hvor man kan snakke om emner som, undervis-

ningsaktivitet og undervisere kan høre om, hvordan studerende forbereder sig 

til undervisning og omvendt.  

- Derudover kan der være behov for at have et oplæg om psykisk studiemiljø og 

evt. invitere nogle fra VEST til at holde oplæg og et om det fysisk studiemiljø , 

hvor en af arkitekterne fra projektet om den nye campus kan holde oplæg. 

 

AMW takkede for input til videre drøftelse og UN-forpersonsskabet og AMW vil aftale 

nærmere, hvordan det kan sættes på dagsorden på et kommende møde.  

 

7. Mødeplan foråret 2023 (5 min) 

UN har tidligere godkendt mødeplan for foråret 2023. På mødet bedes bede UN be-

slutte om mødetidspunktet kan rykkes til tidsrummet 14-16 pga. studerende og under-

visere der er forhindret i deltagelse pga. undervisning. UN godkendte nedenstående 

mødeplan: 

 

Onsdag d. 22. marts kl. 14-16  

Onsdag d. 19. april kl. 14-16  

Onsdag d. 24. maj kl. 13-15  

Onsdag d. 21. juni kl. 13-15 

 

8. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

AMW fortalte at udvikling af den nye campus på Katrinebjerg er i gang og at de 

af de blevet præsenteret for de foreløbige planer og det ser positivt ud. 

 

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

TJN fortalte at der er valgt ny forperson for studienævnet, Ethan Weed overtager 

posten fra Lone Kofoed Hansen. Derudover blev SN orienteret om output fra ud-

dannelsesevalueringer bl.a. fra Medievidenskab og et projekt omkring Projektori-

enteret forløb. 

EBD har haft et punkt i institutforum om, at studerende har fået at vide der ikke 

kan gives fast undervisningsfri til at deltage i nævnsmøder. Studieleder Lars Kiel 

Bertelsen har lovet at gå videre med sagen.  

 

Dagsorden og referater fra SN’s møder kan findes her 

 

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet. 

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

Studievejleder fortalte at der afholdes U-days d. 23.-25. februar. Der har været 

afholdt tilvalgsmesse og der var mange som ville høre om BATV i Journalistisk formid-

ling. Der er lige afholdt årgangsmøde for KA, der var mange studerende og spørgsmål. 

Derudover er planlægning af karriereveje i gang, der kommer alumner og fortæller om 

deres vej til arbejdsmarkedet og første job.  

 

8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

• Kontakt ved praktiske spørgsmål ifm. Undervisning 

• Status på omprøverne i V22/V23 

• Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannel-

sesnævn 

• Udvekslingsnyt 2023-2024 

• Studiecenter Arts har holdt oplæg for de nye exchange-studerende 

• Nye Power BI-rapporter - ’Erhvervsrelationer’ og ’Dimittenders overgang til 

arbejdsmarkedet – uddannelsesoverblik’ 

• Tilvalgsmesse 2023 

• Arts Karriereuge og CompanyDating 

 

9. Forslag til kommende møder (5 min) 

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

• Studiestart og førsteårsfrafald (april 23)  

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

 

10. Evt. 
 

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

