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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              30. marts 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Journalistik 

den 5. marts 2012  

 
 

Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, David Nicolas Hopmann, Mette Serup, Daniel Hedelund, Lærke Kløve-

dal (faglig vejleder) samt Liselotte Nielsen (sekretær). Endvidere deltog Karsten Baagø i den åbne 

del af mødet.  

 

Fraværende med afbud: 

Karen Løth Sass. 

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-7, 9, 8, 10-13. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 7. februar 2012 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Man drøftede indførelsen af digitale prøver. Meddelelserne blev taget til efterretning. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

På grund af ombygning af kontorer flytter Eksamenskontoret midlertidigt ud i pavillonen på 

P1, hvor Fakultetet og Institut for Statskundskab tidligere har haft til huse.  

Studieadministrationen og Studiekontakten flytter i midten af marts permanent til den tidlige-

re journalist-gang over for Medietorvet.  

 

 

3. Valg af formand  

 Peter Bro blev enstemmigt valgt.  

 

 

4. Indstilling af studieleder 

Studienævnet indstiller til dekanen, at journalistisk lektor Karsten Baagø udpeges som studie-

leder for Journalistik. 

 

 

5. Ombytning af fag mellem 3. og 4. semester (E2012-F2013) på bacheloruddannelsen 

Studienævnet godkendte, at ’Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2’, der sædvanligvis 

ligger på 4. semester undervises i efterårssemestret 2012 sideløbende med ’Refleksionsfag 2: 

Journalistik og samfund 1’. Tredje-semesters faget ’Værktøjer 3: Researchtilgange 2’ skubbes 
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fra efterårssemestret 2012 til forårssemestret 2013.  Der er tale om en midlertidig ændring, 

som kun blev godkendt for efteråret 2012 til foråret 2013.  

Ombytningen af fagene sker af hensyn til underviserkapacitet. Selv om to researchfag dermed 

kommer til at ligge på samme semester, skal der fortsat gives særskilt karakter for hvert af fa-

gene. 

 

 

6. Opdatering af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik 

Studienævnet godkendte en præcisering af studieordningens pkt. 3.1 om adgang til kandidat-

uddannelsens linje B; der er tale om en præcisering af hidtidig praksis og ikke en ændring.  

 

 

7. Indledende drøftelse om fagbeskrivelse for praktik 

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en fagbeskrivelse for praktikforløbet. Karen er tov-

holder, og det blev foreslået at tage punktet med til Praktikudvalgsmøde. Husk at der i fagbe-

skrivelsen skal nævnes de studerendes hjemmedage på SDU (praktikantdage). Studienævnet 

drøftede også kort en eventuel afrapportering af praktikforløbet.  

 

 

8. Studiets sociale liv – særlig fokus på studiestart 

Studienævnet drøftede det sociale liv på studiet. Peter vil forsøge at få tutorerne til at fortsætte 

gennem hele første semester. Det blev nævnt, at der er megen social aktivitet den første må-

ned efter studiestart, hvorefter det er slut. Aktiviteterne bør i stedet spredes ud over semestret. 

Sociale relationer kan senere på semestret gå over i faglig sparring med studerede på den fo-

regående årgang.  

 

Det blev nævnt som et problem, at undervisningen på 3. og 4. semester ligger i lokaler meget 

langt væk fra Medietorvet. Auditorierne U1 og U45 er dårlige til undervisning af 75 studeren-

de; de er for store, så man bliver væk fra hinanden. Det blev foreslået bevidst at booke under-

visningslokaler, hvor der er plads til 20 pct. færre studerende end tilmeldt, fordi der alligevel 

altid er forfald.  

 

 

9. Overvejelser om ny form for kandidatforløb 

Peter orienterede om tankerne om at arbejde med et nyt kandidatforløb til at bygge ovenpå en 

ren akademisk bacheloruddannelse i journalistik, således at der bliver tale om et 5-årigt for-

løb, hvor praktikdelen ligger på kandidatdelen. Danmarks Journalistforbund er meget varm på 

ideén, som Peter fremlagde på KaJO’s generalforsamling lørdag den 3. marts. Punktet vil bli-

ve taget op på møde i Styrelsen for Center for Journalistik i juni, og der arbejdes videre med 

forslaget, såfremt Styrelsen og SDU’s ledelse giver grønt lys.  

 

 

10. Feedback på eksamensopgaver 

Peter redegjorde for, at man er for dårlige til at udnytte læringsværdien af feedback på eksa-

mensopgaver og foreslog at arbejde med en egentlig formalisering af feedback, som bygges 

ind i normsystemet for underviserne. Studienævnet tilsluttede sig, at der arbejdes videre med 

forslaget.  
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11. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/2244. Ansøgeren fik dispensation til en anden eksamensform i Medieteori og metode: tre 

afløsningsopgaver i løbet af semestret, de øvrige bestemmelser i fagbeskrivelsen skal opfyl-

des.  

210487 søgte om dispensation til at blive optaget på cand.public. B-uddannelsen uden tilvalg. 

Den faglige baggrund anføres at være en BA i Film- og medievidenskab fra KU, hvori der 

indgår fag fra University of Washington, og en MA i International Relations på London 

School of Economics. Fra disse tre institutioner er der relevante fag, der tilsammen kan side-

stilles med tilvalg i journalistik, og Studienævnet indstillede til Studieservice, at ansøgeren 

kan optages på dispensation.  

100286 har tidligere fået Studienævnets forhåndsvurdering af, at fag fra CBS og University of 

Hong Kong kunne sidestilles med tilvalg i journalistik. To af de tidligere vurderede fag er nu 

skiftet ud med to andre fag. Studienævnet vurderede, at ændringen af fagsammensætningen 

ikke ændrer ved den positive indstilling om optagelse på cand.public. B. 

Studienævnet bemyndigede formanden samt den uddannelsesansvarlige for cand.public. B til 

at komme med indstilling vedr. ansøgning fra 240887.  

 

 

12. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

020580 fik meritoverført fag fra AAU til individuel fagspecialisering i ’Europæisk politik’. 

220285 fik meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Islam i Vesten’. 

110786 fik meritoverført fag fra Maastricht University til individuel fagspecialisering i ’For-

midling af EU’. 

161178 fik meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering ’Europæiske studier’.  

210887 fik meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumentar og visuel 

formidling’. 

060982 fik meritoverført fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Samfundsfilosofi’. 

12/1391 fik forhåndsgodkendt 5 fag fra masteruddannelsen i finansjournalistik ved Depart-

ment of Journalism på City University of London til en individuel fagspecialisering i Finans-

journalistik. 

Foranlediget af godkendelsen af finansjournalistik-forløbet besluttede studienævnet at vende 

de principielle såvel som praktiske forhold vedrørende mere (journalistisk set) praksisnære 

fag på cand. public.-uddannelserne  

 

Sager ekspederet forud for mødet, alle vedr. valgfag på cand.public. B: 

12/1278 forhåndsgodkendt ’Medieforestillinger’ fra SDU. 

12/515 meritoverført ’Digital strategisk kommunikation’ fra KU. 

12/656 forhåndsgodkendt ’Køn, seksualitet og kultur’ fra SDU. 

12/249 forhåndsgodkendt ’Kreative mediestrategier’ fra SDU.  

12/1592 forhåndsgodkendt ’Det moderne Tyrkiet’ fra SDU. 

12/246 forhåndsgodkendt ’Kulturformidling og –forvaltning’ fra SDU. 

 

Sager ekspederet af den uddannelsesansvarlige for cand.public. A jf. studienævnets uddelege-

ring: 

170286 forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Ledelse og kampag-

neplanlægning’. 

030482 forhåndsgodkendt fag fra The New School, New York til individuel fagspecialisering 

i ’International politik’.  
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13. Eventuelt 

På foranledning af de studerende vil Peter bistå en underviser med forslag til, hvor den på-

gældendes undervisning kan styrkes. Der vil samtidig fremadrettet blive arbejdet mere med at 

introducere nye undervisere med de særlige forhold, der er gældende for undervisningen på 

journalistik.  

Peter orienterede om problemer omkring en studerendes eksamener. Sagen vil blive undersøgt 

og afklaret og gennemgået ved et senere studienævnsmøde. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30. 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


