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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              29. maj 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Journalistik 

den 8. maj 2012 

 
Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Daniel Hedelund, Mette Serup, Simone Agger, Sebastian Andreasen, 

Karsten Baagø (studieleder), faglige vejledere Lærke Kløvedal og Christine Brink Kjeldgaard samt 

Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Karen Løth Sass.  

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-4, 11-12, 5-10, 13-15. 

 

 
1. Præsentation af studienævnets nye og gamle medlemmer samt faglige vejledere 

Peter Bro bød velkommen til alle nye medlemmer, Simone Agger og Sebastian Andreasen 

som studenterrepræsentanter og Karsten Baagø, der nu er indtrådt som underviserrepræsen-

tant samtidig med at han også er studieleder.  

Peter bød også Christine Brink Kjeldgaard velkommen som ny faglig vejleder og takkede 

samtidig Lærke Kløvedal for sin indsats som faglig vejleder og som aktiv deltager i studie-

nævnets møder.  

 

 

2. Godkendelse af referat af møde den 5. marts 2012 

Godkendt. 

 

 

3. Godkendelse af referat af møde den 29. marts 2012  

Godkendt. 

 

 

4. Meddelelser  

Taget til efterretning. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Fakultetet har indkaldt forslag til årets Undervisningspris og Forskningsformidlingspris; mail 

herom er sendt til studenterrepræsentanterne i Studienævnet. Mette Serup tager teten ang. det-

te. 

Link.SDU søger to mentorer inden for Journalistik; mail herom er udsendt til alle journalist-

studerende.  
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5. Eksamenssnyd 

 Peter orienterede om, hvad der kan ske i tilfælde af snyd ved eksamen.  

Studienævnet havde en længere drøftelse af, hvorvidt de studerendes produkter bør publiceres 

fx på et internt site, hvor medstuderende kan kigge én i kortene, eller på et fuldt offentligt site.  

Der var enighed om, at der er behov for en præcisering af, hvad en nyhed er og af rammerne 

for, hvad der er ok at klippe fra.  

I faget Journalistisk håndværk 1 får de studerende vejledning af egen underviser, men opga-

ven bør bedømmes med eksamensnummer eller cpr.-nummer alene, således at den ikke umid-

delbart er identificerbar. Studieleder tager forslaget videre.  

  

 

6. Studiestart for årgang 2012 

Udskudt til næste møde.  

 

 

7. Eksamensdatoer for omprøver i august 2012  

 Godkendt.  

 

 

8. Pensum for sommereksamen 2012  

 Godkendt.  

 

 

9. Fagbeskrivelser for efteråret 2012 

 Godkendt. 

Bemærkes, at eksamen i Mediejura bliver lidt anderledes end tidligere, 3 timer mod tidligere 5 

timer. 

 

Lærke foreslog, at der gives karakter for obligatoriske opgaver i de akademiske fag, fordi de 

studerende bruger megen tid på dem; karaktererne skulle ikke registreres, men gives som 

feedback til de studerende. Peter svarede, at eventuel karaktergivning op til underviseren, der 

har et vist antal timer til rådighed til faget og at konsekvensen kunne være, at antallet af opga-

ver reduceres.  Karsten Baagø foreslog, at de studerende skriver ønsket i undervisningsevalue-

ringen, sådan at underviserne bliver opmærksomme på ønsket.  

 

 

10. Opdatering af studieordning 2011 for bacheloruddannelsen i Journalistik  

Studienævnet godkendte, at bedømmelsen af Mediesprog 3 ændres fra bestået/ikke bestået til 

karakter efter 7-trinsskalaen med virkning fra efteråret 2012. 

 

 

11. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

Sagsnr. 12/4783 fik dispensation til at blive eftertilmeldt Journalistisk håndværk 2 Radio i ju-

ni, fordi faget skal være bestået for at starte praktik 1. august 2012.  

Sagsnr. 12/4790 fik afslag på ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale; henvi-

ses til at bruge sit andet eksamensforsøg i specialet. 
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12. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/4277 fik forhåndsgodkendt bachelorfagene ’Regnskabsforståelse’ og ’Mikroøkonomi’, 

begge på 5 ects-point, fra AU Herning til hver 2,5 ects-point til individuel fagspecialisering i 

Business – økonomi og kommunikation. 

12/4751 fik afslag på, at bachelorfagene ’Almen organisation’ (5 ects-point) og ’Offentlig 

forvaltning’ (15 ects-point) fra Statskundskab kan indgå med fuldt ects-omfang i en individuel 

fagspecialisering i ’Ledelse af offentlige organisationer’, da praksis er, at kun gives halvt om-

fang jf. førnævnte dispensation. Ansøgeren bør henvende sig til Charlotte Wien vedr. plan-

lægningen af sin fagspecialisering. 

12/4804 – ansøgning om meritoverførsel af ’Vidensfag 5 International politik og organisati-

on’ – der skal indhentes yderligere oplysninger; formanden blev bemyndiget til at behandle 

sagen [ansøgningen er efterfølgende afslået/Sekr.].  

12/2789 fik meritoverført tre fag fra AU til en individuel fagspecialisering i ’Formidling af 

kulturelle og religiøse sammenhænge i det aktuelle samfund’.  

12/3227 fik meritoverført et fag fra CBS til en individuel fagspecialisering i ’Velfærdsstater i 

en globaliseret verden’. 

12/4274 fik meritoverført tre fag fra The New School i New York til en individuel fagspecia-

lisering i ’Dokumentarfilm’. 

 

 

13. Forslag til emner på Studienævnets temadag (juni eller august) 

Følgende emner blev nævnt: 

Stress. 

Rammer for den gode opgave – hvornår overskrides rammerne? 

Undervisningsevaluering. 

Studenterløfte (for god journalistik). 

 Eventuelt andre punkter kan sendes til Peter. 

 

 

14. Eventuelt 

Peter fortalte, at Center for Journalistik opslår to nye stillinger, dels inden for radio/tv og dels 

inden for mediesprog.  

 

 

15. Høring over udkast til bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannel-

ser (eksamensbekendtgørelsen) 

 

Studienævnet foreslog, at den nye bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. september i stedet for 1. 

juli som foreslået; ellers ingen kommentarer.   

 

 

Mødet sluttede kl. 12.05  

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


