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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              11. februar 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Journalistik 

den 7. februar 2012  

 

 
Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass (fra pkt. 4), David Nicolas Hopmann, Mette Serup, 

Marie Bladt Apitz, Daniel Hedelund samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Faglig vejleder Lærke Kløvedal. 

 
Studieleder Peter Bro ønskede alle velkommen tilbage og specielt velkommen til Daniel Hedelund, 

som er nyt medlem af Studienævnet. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. december 2011 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

Charlotte Wien fortalte om en flyvende start for 70 nye public A-studerende pr. 1. februar 

2012, samt at hendes hidtidige studentermedhjælper er stoppet og en ny under oplæring.  

 

Marie Apitz meddelte, at hun søger orlov fra studiet og et år frem. Dette har som konsekvens, 

at Marie ikke kan sidde som medlem i Studienævnet i resten af 2012.  

 

 

3. Valg af næstformand 

 Mette Serup blev valgt uden modkandidater. 

 

 

4. Den ledige fjerde plads i Studienævnet 

Peter sender en mail rundt til studerende på alle årgange for at indhente interesserede kandida-

ter til de nu to ledige studenterrepræsentant-pladser i Studienævnet.  
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5. Ombytning af fag mellem 3. og 4. semester (E2012-F2013) på bacheloruddannelsen 

Studienævnet drøftede kort et forslag om at bytte rundt på fagene ’Værktøjer 3: Researchtil-

gange 2’ (efterårsfag) og ’Journalistik og samfund 2’ (forårsfag). Punktet tages på dagsorde-

nen igen på næste studienævnsmøde.  

 

 

6. Dato for semestermøde i foråret 2012 

Peter finder en dato ultimo februar/primo marts og indkalder til semestermødet. Karen meldte 

sig som tovholder for programmet for semestermødet, der denne gang vil få fokus på stress-

håndtering.  

 

 

7. Udpegning af studenterrepræsentant til næste møde i Fakultetets Studenterforum 

 Daniel Hedelund. 

 

 

8. Fastsættelse af studienævnsmøder resten af semestret 

Mandag 5. marts, torsdag 29. marts, tirsdag 8. maj, mandag 4. juni. Sidste møde inden som-

merferie aftales senere.  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

Studienævnet bevilgede fem studerende dispensation til at skrive BA-projekt i foråret 2012, 

selv om det angivne fag ikke er bestået:  

010485 og 140888 - International politik og organisation. 

210683 - Mediesociologi 3. 

100486 - valgfaget. 

120383 - Mediesociologi 4. 

190688 mangler fire fag: Mediesociologi 4, Mediejura, Socialøkonomi samt valgfaget som 

ansøgeren tager i USA i foråret 2012. Studienævnet afslog at bevilge dispensation til BA-

projekt i foråret 2012, fordi for mange fag udestår og det endvidere er en urealistisk studie-

plan på samme tid at kunne skrive projekt til aflevering ultimo marts, studere i udlandet og 

forberede sig til eksamen i tre obligatoriske fag til sommereksamen. 

300484 søgte om dispensation til at skrive BA-projekt i foråret 2012 uden at have indsendt 

idéoplæg  til projektet rettidigt og uden at have bestået Mediesociologi 3, Mediesociologi 4, 

Dansk Forvaltning og valgfaget. Studienævnet afslog det ansøgte, fordi for mange fag udestår 

og henviste den studerende til at koncentrere sig om at bestå de tre førstnævnte fag ved som-

mereksamen og derefter tage valgfaget og BA-projekt til efteråret 2012.  

  

Studienævnet godkendte, at de udgåede fag Mediesociologi 3, Mediesociologi 4, Socialøko-

nomi samt Dansk Forvaltning udbydes til reeksamen en sidste gang ved sommereksamen 

2012 af hensyn til de ovennævnte studerende. Datoer for eksamen offentliggøres i løbet af 

foråret på www.sdu.dk/studieinfo/journalistik.  

 

181286 fik dispensation til fjerde prøveforsøg i International politik. 

 

250987 søger dispensation til omprøve i Mediesprog 3 i februar 2012 uden deltagelse i ordi-

nær prøve. Studienævnet afslog, fordi der ikke forelå usædvanlige omstændigheder, men Stu-

dienævnet godkendte, at faget udbydes til eksamen i juni 2012. 

 

http://www.sdu.dk/studieinfo/journalistik
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201076  søgte forlænget tid eksamen. Studienævnet afslog, fordi der er tale om mere refleksi-

on end fysisk skrivearbejde. Nævnet henviste den studerende til at tale med underviseren om 

forventningerne til skrivearbejdet. 

 

170477 søgte om dispensation fra 5 ects-point med henblik på at færdiggøre kandidatuddan-

nelsen med 115 ects-point. Studienævnet har ikke kompetence til at dispensere fra omfanget 

af en kandidatuddannelsen, og henviste ansøgeren til at tage ekstra fag i sin individuelle fag-

specialisering. Faget kan have et omfang på op til 5 ects-point mere end hvad der kan overfø-

res, dvs. faget må være på 10 ects-point. Studienævnet bevilgede dispensation til, at ansøge-

ren kan skrive speciale, selv om de 5 ects-point ikke er bestået.  

 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

Afslag på merit af ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ på baggrund af ’Indledende statskund-

skab’, fordi ’Indledende statskundskab’ kun har en introducerende karakter og ikke regulær 

offentlig forvaltning i et omfang svarende til vidensfaget på journalist-uddannelsen; 120989. 

 

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

svarlige jf. studienævnets uddelegering: 

Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i Politisk kommunikation, 

201179. 

Forhåndsgodkendt fag fra universitetet i Potsdam til individuel fagspecialisering i Internatio-

nal politik, 260187. 

Forhåndsgodkendt fag fra Center for Amerikanske Studier ved SDU til individuel fagspeciali-

sering i Amerikanske Studier, 200287. 

Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i Litteratursociologi, 050578. 

Forhåndsgodkendt fag fra Film- og Medievidenskab ved KU til individuel fagspecialisering i 

Nye medier og nye narrative virkemidler, 150685. 

Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i Ledelse og kampagneplan-

lægning, 170286. 

Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i Kampagneplanlægning og 

virksomhedskommunikation, 280287. 

Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i Kommunikation og kampag-

nejournalistik i globale virksomheder og organisationer, 190387. 

Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet og CBS til individuel fagspecialisering i Virkemid-

ler og kommunikation på nye medier, 210979. 

Forhåndsgodkendt fag fra Al-Maktoum College til individuel fagspecialisering i Islam i Ve-

sten, 220285. 

Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i Dansk kultur og formidling, 

210970. 

 

 

11. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2011 (lukket punkt) 

 Der var fremlagt evalueringer af følgende kurser:  

 

 Bachelor 

 Mediesprog 1  Jonas Blom 

 Journalistisk Håndværk 1 Anne Lea Landsted; Lene Rimestad; Filip Wallberg 

 Journalistikkens historie … Morten Skovsgaard 

 Mediejura  Sanne Godthaab Olesen 

 Komparativ politik  Søren Riishøj 

 Håndværk 2 Radio  Karen Løth Sass 
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 Håndværk 3 TV  Karsten Baagø 

 Mediesprog 3  Jonas Blom 

 Researchtilgange 2  David Nicolas Hopmann 

 Journalistik og samfund 1 Arjen van Dalen 

 Off. politik og økonomi Jacob Askham-Christensen 

 Aktuelle samf. problemer David Nicolas Hopmann 

 

 Kandidat 

 Mediesprog   Ebbe Grunwald 

 Journalistisk håndværk Anne Lea Landsted 

 Medieteori og metode Erik Albæk 

 J-lab   Rune Michelsen og Peter Bro 

 Retorik – analyse og anvendelse Heidi Jønch-Clausen 

 TV-nyheder og visuel tænkning Karsten Baagø 

 

 Peter sørger for eventuelle tilbagemeldinger fra Studienævnet til de enkelte undervisere.  

 

 

12. Eventuelt 

Karen orienterede om eksamen i Radio, hvor karaktergennemsnittet var noget lavt ved denne 

vintereksamen. Den tekniske del af opgaverne var i orden, men mangler i de journalistiske 

grundfærdigheder havde trukket karaktererne ned, fx vinkling og research. 

 

Mette Serup fortalte om forlydende om, at samme spørgsmål var blevet udleveret til både den 

ordinære og omprøven i Journalistik og Samfund. Peter undersøger sagen. Der var endvidere 

spørgsmål om feedback på den første opgave i faget; Daniel oplyste, at underviseren havde 

givet grundig feedback i undervisningen.  

 

Mette efterlyste en guide til, hvad en nyhed er - må den fx have stået i fagblad? Peter vil gå 

videre med at få lavet guide til definition af nyheder for håndværksfagene på 1. – 4. semester. 

 

Daniel foreslog, at refleksionsdelen af studiet skæres mere ind til benet og at den frigjorte tid 

bruges på økonomiske forhold, som uddannelsen ikke indeholder noget af.  David svarede, at 

man i undervisergruppen har forskellige ideer fx om at oprette flere valgfag på 7. semester. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.45.  

 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


