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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              18. januar 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 17. december 2012  
 

 

Til stede: Karsten Baagø, Charlotte Wien (kom under pkt. 9), Karen Løth Sass, Mette Serup, Seba-

stian Andreasen, Simone Agger, Christine Brink (faglig vejleder) samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Peter Bro og Daniel Hedelund.  

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 9-10, 12, 7-8, 5, 11.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. november 2012 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Karsten gjorde opmærksom på, at Journalistik nu har fået dispensation fra kravet om digital 

aflevering af eksamensbesvarelser i fag, hvori der indgår et journalistisk produkt i form af ra-

dioindslag/tv-indslag/hjemmeside kan afleveres fysisk, og at dispensationen gælder indtil der 

er fundet en teknisk mulig løsning for digital aflevering. 

Karsten nævnte endvidere, at inputtet til fagsammensætningen på bacheloruddannelsen (med-

delelse e) vil blive taget op på et møde i det nye år.  

Øvrige meddelelser blev taget til efterretning.  
 

 

3. Prioritering af IT-teknologi 

 Udsat til næste møde. 

 

 

4. ECTS-belastning på fag 

 Udsat til næste møde. 

 

5. Uddannelsesberetning og handlingsplan 

Karsten orienterede om, at indsatsområderne for det kommende år dels er brobygning mellem 

håndværksfag og akademiske fag på bacheloruddannelsen og dels en forøgelse af ansøgertal-

let med SDU som 1. prioritet.  

 

 

6. Godkendelse af studieordning 2013 for bacheloruddannelsen  

 Udsat til næste møde. 
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7. Godkendelse af opdatering af studieordning 2011 for kandidatuddannelsen i Journali-

stik  

Studienævnet godkendte tilføjelse af  

- ’Selvstuderet område’ på 15 ECTS, dvs. valgmulighed mellem 10 eller 15 ECTS-point  

- bestemmelser for projektorienterede forløb på linje A 

  

 

8. Godkendelse af studieordning 2013 for kandidatuddannelsen i Journalistik og godken-

delse af fagbeskrivelser i forbindelse hermed 

Studienævnet godkendte studieordningen, hvor der er en række ændringer i forhold til tidlige-

re år: 

- fagspecialiseringerne i Den offentlige sektors problematik, i International politik og i 

Kultur og religion udgår; 

- ny fagspecialisering i ’Samfundsfag’ med virkning fra 2013; 

- ny fagspecialisering i ’Digital journalistik’ med virkning fra 2013; 

- bestemmelser for projektorienterede forløb på linje A. 

 

Fagspecialiseringen i ’Samfundsfag’ består af to eksisterende fag:  

’Offentlig politik’ (5 ects) fra Statskundskab 

’Offentlig forvaltning og organisation’ (15 ects) fra Statskundskab 

40 ects politologiske kandidatfag fra Statskundskab. 

 

Fagspecialiseringen i ’Digital journalistik’ består af følgende nye kurser, som Studienævnet 

ligeledes godkendte: 

‘Digital research’ (10 ects), udbydes første gang i efteråret 2013 

‘Digital produktion’ (10 ects), udbydes første gang i efteråret 2013 

‘Digital sociologi II’ (10 ects), udbydes første gang i foråret 2014 

‘Digital mediejura’ (5 ects), udbydes første gang i foråret 2014 

‘Journalistisk laboratorium - J-lab’ (15 ects), udbydes første gang i foråret 2014 

10 ects valgfag fra Journalistik  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/22191: Dispensation til at starte speciale på kandidatuddannelsens linje A, selv om ansøger 

mangler at bestå 12,5 ects – bevilget. 

12/22578: Dispensation til at starte speciale på kandidatuddannelsens linje A, selv om ansøge-

re mangler at bestå 10 ects – bevilget. 

12/23313: Dispensation til at blive tilmeldt skriftlig prøve i Mediesprog på kandidatuddannel-

sens linje B; februar-eksamen. Håndværksdelen er bestået. – Bevilget. 

12/22863: Dispensation til at blive tilmeldt eksamen i Vidensfag 3 Offentlig forvaltning til ja-

nuar efter fristens udløb – afslået. 

12/23752: Dispensation fra reglen om at skulle deltage i alle førsteårsfag i løbet af 1. studieår 

for at kunne fortsætte på uddannelsen og dispensation til at blive tilmeldt 1. semestersfag til 

eksamen i januar efter fristens udløb – afslået. 

12/22559: Dispensation fra reglen om at skulle deltage i alle førsteårsfag i løbet af 1. studieår 

for at kunne fortsætte på uddannelsen og dispensation til at gå til eksamen i februar i alle 1. 

semestersfag - bevilget.  

12/23157: Dispensation fra reglen om at skulle deltage i alle førsteårsfag i løbet af 1. studieår 

samt dispensation til at gå til eksamen i Mediejura i februar 2013 uden at gå op i januar - be-

vilget. 
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12/23545: Dispensation til at få 12,5 ects i faget Borger, velfærd, samfund på kandidatuddan-

nelsens linje B; faget er normeret til 10 ects – bevilget. 

12/22140: Dispensation til at tage Radio som et valgfag på kandidatuddannelsens linje B - af-

slået.  

12/23545: Dispensation til at få til eksamen i Mediejura i februar, fordi der er sammenfald 

med den mundtlige forsvar i BA-projekt – bevilget. 

12/22127: Dispensation til fjerde prøveforsøg i Radio, selv om der kun er brugt to forsøg - af-

slået da ansøger ikke er dumpet tre gange. Dispensation bevilget til at gå op i Radio i februar 

pga. eksamenssammenfald i januar.  

12/22794: Dispensation til at blive tilmeldt eksamen i Refleksionsfag 2 efter fristens udløb – 

bevilget.  

12/23734: Dispensation til at gen-aflevere opgaver i Refleksionsfag 2 og 3 – ikke behandlet, 

da uaktuel pga. anden ansøgning fra den studerende.   

12/22189: Dispensation til at genaflevere opgave i Refleksionsfag 3 (eksamensbetingelsen) 

for 2. gang efter fristens udløb – afslået.   

12/23156: Dispensation til at genaflevere opgave i Refleksionsfag 3 (eksamensbetingelsen) 

for 3. gang – afslået.  

12/23790: Dispensation til at genaflevere opgave i Refleksionsfag 3 (eksamensbetingelsen) 

for 3. gang – afslået.  

12/23795: Dispensation til at genaflevere obligatorisk opgave i Mediesprog på kandidatud-

dannelsens linje B (eksamensbetingelsen) – bevilget.   

12/21102: Dispensation til ekstra prøveforsøg i ’International politik og organisation’ - bevil-

get.  

12/21111: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2015 – bevilget. 

12/21199: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2014 – bevilget.  

12/22129: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2014 – bevilget.  

12/22130: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2013 – bevilget. 

12/22132: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2013 – bevilget. 

12/22133: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2014 – bevilget.  

12/22128: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2014 – bevilget. 

12/22134: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2014 – bevilget. 

12/22135: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2013 – bevilget.  

12/22136: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2015 – bevilget.  

12/22137: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. januar 2015 – bevilget. 

12/22139: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2014 – bevilget.  

12/22145: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2015 – bevilget. 

12/23666: Dispensation vedr. studieinaktivitet indtil 31. august 2013 – bevilget.  

 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/23295: Meritoverførsel af ’Mediejura for journalister’ på baggrund af flere fag fra KU – 

bevilget. 

12/22940: Meritoverførsel af ’Vidensfag 1 Komparativ politik’ på baggrund af Politologisk 

Grundkursus fra RUC – bevilget.  

12/23156: Forhåndsgodkendt faget ’Sportsjournalistik’ fra Medievidenskab til individuel fag-

specialisering i ’Idræt og samfund’, faget kan kun indgå med 5 ects-point, idet det udbydes på 

bachelorniveau.  

12/23289: Forhåndsgodkendt faget ’Metode 2’ til individuel fagspecialisering i ’Ledelse’.  

12/22124: Ny titel på individuel fagspecialisering – godkendt.  

12/22859: Ansøgning om dispensation til at få ’Selvstuderet område’ på kandidatuddannel-

sens linje A med ekstern censur i stedet for internt – bevilget.  
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12/22050: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteratur-

sociologi’ – bevilget.  

12/18262: Meritoverførsel af beståede fag fra Columbia University i New York til individuel 

fagspecialisering i ’Amerikanske studier’ – bevilget.  

 

Vedr. fagspecialisering på kandidatuddannelsens linje A, ekspederet af den uddannel-

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/22452: Forhåndsgodkendelse af fag fra KU til valgfrit på kandidatuddannelsens linje B.  

12/22457: Godkendt ændring af titel på individuel fagspecialisering fra ’Strategisk kommuni-

kation og kulturformidling’ til ’Strategisk kommunikation’. 

12/22859: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation 

og kampagnejournalistik i virksomheder og organisationer’. 

12/23289: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Ledelse’. 

12/23577: Forhåndsgodkendt fag fra ESC Rennes School of Business i Frankrig til individuel 

fagspecialisering i ’International marketing og kommunikation’. 

12/22554: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Medievidenskab og 

kommunikation’. 

12/22584: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumentar og 

fortælleteknik’. 

12/22667: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation og 

design’. 

12/22861: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Afrikastudier’. 

12/23298: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Strategisk kom-

munikation’. 

12/19229: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Mediestrategisk 

kommunikation’. 

12/22602: Forhåndsgodkendt fag fra KU og godkendt ny titel på individuel fagspecialisering i 

’Politik og kommunikation’. 

12/22454: Forhåndsgodkendt fag fra SDU og AU til individuel fagspecialisering i ’Business 

og kommunikation’. 

12/22117: Forhåndsgodkendt fag fra KU, SDU og RUC til individuel fagspecialisering i ’Fol-

kesundhedsvidenskab’. 

12/22119: Forhåndsgodkendt fag fra Goldsmiths University of London til individuel fagspe-

cialisering i ’Digital kultur og sociologi’. 

12/22054: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Digitale medier og nye narrative virkemidler’. 

12/22118: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Filmvidenskab og 

dokumentarstudier’. 

12/22052: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politik og identi-

tet’. 

12/22474: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Religiøse minorite-

ter’. 

12/22125: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sundhedsviden-

skab’. 

12/18252: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Europapolitisk 

journalistik’. 

12/20402: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Idræt og sundhed’. 

12/20067: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk kommuni-

kation’. 

12/20045: Forhåndsgodkendt fag fra King’s College, London, til individuel fagspecialisering i 

’Digital kultur og sociologi’. 
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12/21391: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Retorik og formid-

ling’. 

12/21117: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’International poli-

tik’. 

12/21107: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sociologi og 

sprogsociologi’. 

12/21105: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Internationale for-

hold’. 

12/21880: Forhåndsgodkendt fag fra Golden Gate University i San Francisco til individuel 

fagspecialisering i ’Økonomi og finans’. 

12/27465: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Globale problem-

stillinger og klimaforandringer’. 

12/21889: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumentar og 

dramaturgiske virkemidler’. 

 

 

11. Eventuelt 

Karsten takkede de afgående medlemmer, Mette, Simone og Daniel for deres indsats i Studie-

nævnet.  

 

 

12. Eksamensaflevering på 1. semester  

Karsten orienterede om den seneste udvikling i sagen om at offentliggøre eksamensbesvarel-

ser på nettet: de studerende skal ved afleveringen af håndværksopgaverne angive, om besva-

relsen må offentliggøres. Offentliggørelsen vil først ske 14 dage efter afleveringsdatoen af 

hensyn til eventulle studerende, der måtte have solgt deres produkt. [Offentliggørelsen af ek-

samensbesvarelser er efterfølgende blevet opgivet pga. tekniske vanskeligheder. 18. januar 

2013/sekr.]. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.00. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

 

 

Ovenstående referat er godkendt af Studienævnets medlemmer den 25. januar 2013.  


