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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              25. september 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 17. september 2012  
 
 

Til stede:  Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Simone Agger, Sebastian Andreasen, 

Karsten Baagø (studieleder), Mette Serup, Daniel Hedelund, Christine Brink (faglig vejleder) 

samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 20. august 2012 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser 

Karsten fremhævede langtidsplanen for fagudbud som en slags produktudvikling. Der er 

taget flere studerende ind end sædvanligt på valgfaget i tv på kandidatuddannelsen; med 

hensyn til tv-udstyr kan det kun hænge sammen, fordi man låner udstyr fra BA-holdet.  

 

Strategi for internationalisering – Karsten forventer, at punktet kommer op fremover; 

der skal formentlig afrapporteres, hvad Journalistik gør for at sende studerende ud og 

for at tage udenlandske studerende ind. 

 

 

3. Godkendelse af fagbeskrivelser 

 Fagbeskrivelser for følgende fag i forårssemestret 2013 blev godkendt: 

 

Bacheloruddannelsen 

Vidensfag 3 Offentlig forvaltning 

Værktøjer 2 Researchtilgange 1- ændring af eksamensform 

Mediesprog 2 

Håndværk 2 Radio – lidt ændringer redaktionsprøven fra foråret 2013, bl.a. fordi der er 

flere studerende på holdet. 

Håndværk 3 Tv 

Håndværk 4 

Journalistikkens praktik 

Værktøjer 3 Researchtilgange 2 – særlig skemalægning i foråret 2013 

Vidensfag 5 International politik og organisation 

Vidensfag 6 Journalistik, kommunikation og pr 

 

Tilvalg 

Håndværk 2 – nu med radio inkluderet 
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Kandidatuddannelsen 

Akademisk håndværk  

Medier og politik – individuelle mundtlige prøve slettes, da gruppeeksamen igen tilladt 

Journalistisk filosofikum – individuelle mundtlige prøve slettes, da gruppeeksamen igen 

tilladt 

Selvstuderet område – kan efter individuel ansøgning opjusteres til 15 ects-point og skal 

da indeholde synopsis for specialet. 

 

 

4. Undervisningsevaluering i efterårssemestret 2012 

Studienævnet drøftede Karstens udkast til spørgsmål. Det blev nævnt, at der mangler et 

spørgsmål om underviserens formidlingsevne, og at antallet af spørgsmål skal reduce-

res. Nævnet foreslog, at David Nicolas Hopmann konsulteres, da han har beskæftiget 

sig meget med evaluering, formulering af spørgsmål og disses svarmuligheder.  

Studienævnet drøftede også kort forventninger til svarprocenter ved digital evaluering, 

og i denne forbindelse blev det foreslået en model, hvor studerende ikke kan se deres 

prøvekarakter, før de har besvaret undervisningsevalueringen for faget.  

 

 

5. Høring – Bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning 

Karsten opridsede kort indholdet. Studienævnet fandt, at forslaget indeholder gode tan-

ker og fornuftige principper som allerede i nogen grad finder anvendelse på journalist-

uddannelserne, og man glædede sig til at høre mere om projektet.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/18255: Udsættelse af afleveringsfristen for ’Aktuelle Samfundsmæssige Problemer’ 

med tre døgn – imødekommet.  

12/16876: Ansøgning om at skrive speciale selv om 3. semester ikke er bestået – afslået.  

Ansøgning fra Erik Albæk om at ændre eksamensform fra skriftlig stedprøve til hjem-

meopgaver og bedømmelse fra talkarakter til bestået/ikke bestået for faget ’Medier og 

politik’ i efteråret 2012. Studienævnet afslog bedømmelsen bestået/ikke bestået, så der 

skal fortsat gives en talkarakter, men man godkendte ændringen af eksamensformen til 

hjemmeopgaver. Studienævnet lod det være op til underviseren, hvor mange hjemme-

opgaver der skal afleveres, når blot der gives én samlet talkarakter.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/14542 og 12/9751: Ansøgninger om projektorienteret forløb/praktik på kandidatud-

dannelsens linje A – godkendt til 10 ects-point men ikke mere, da uddannelsens akade-

miske tilsnit ellers ikke opfyldes. Til sagsnr. 12/9751 bemærkede Studienævnet endvi-

dere, at det er noget bekymrende, at det skitserede forløb ligger tæt op ad det obligatori-

ske forløb på BA-uddannelsen i journalistik. 

12/18417: Forhåndsgodkendelse af faget ’Projekt’ (10 ects-point) fra Medievidenskab 

til valgfrit på kandidatuddannelsen, linje B – imødekommet. 

12/18251: Merit af 10 ects-point valgfrit på baggrund af ’Kreativ basis’ fra Danmarks 

medie og journalisthøjskole – bevilget.  

12/18298 Merit af 10 ects-point valgfrit på baggrund af ’Retorik’ CBS – bevilget. 

12/18277 Merit af 10 ects-point valgfrit på baggrund af ’Medieanalyse 1+2’ fra KU – 

bevilget.  

Studienævnet forhåndsgodkendte, at de stud.public. B’er som har deltaget i sommer-

akademiet i Kiel kan få godskrevet 10 ects-point valgfrit på baggrund af en skriftlig 
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hjemmeopgave over forløbet. Studienævnet betonede, at der skal laves en fagbeskrivel-

se, så det er tydeligt, hvilke krav hjemmeopgaven bedømmes efter.  

 

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

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/10636: Forhåndsgodkendt fag fra KU og SDU til individuel fagspecialisering i ’Læ-

ring og ledelse’.  

12/11352: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Afrikastudi-

er’. 

12/12309: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Amerikan-

ske studier’.  

12/12940: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet og CBS til individuel fagspeciali-

sering i ’Virkemidler og kommunikation på nye medier’. 

12/13237: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’International 

markeing og kommunikation’. 

12/14258: Forhåndsgodkendt fag fra RUC, KU og SDU til individuel fagspecialisering i 

’Psykologi og formidling’. 

12/14429: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i 

’Film og nye medier’. 

12/14519: Forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen Aarhus/AU til individuel fag-

specialisering i Erhverv, økonomi og kommunikation’. 

12/14584: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Klimaforan-

dringer og bæredygtighed’. 

12/14637: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Human Res-

source Management’. 

12/16595: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Skrivekunst 

og litteratur’.  

12/16595: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Sociale for-

hold i Danmark og EU’. 

12/16607: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kultur og 

formidling’. 

12/16868: Forhåndsgodkendt fag fra KU og SDU til individuel fagspecialisering i ’Eu-

ropæiske velfærdsstudier’. 

12/16872: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i 

’Digital kultur og formidling’. 

12/16950: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Strategisk 

kommunikation’.  

12/16957: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i 

’Film og nye medier’. 

12/17048: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Ledelse og 

kommunikation i organisationer’. 

12/17192: Forhåndsgodkendt fag fra Universitet Pompeu Fabra, Barcelona, til individu-

el fagspecialisering i ’Research Master in Political Science’. 

12/17348: Forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen Aarhus/AU til individuel fag-

specialisering i ’Erhverv, økonomi og kommunikation’. 

12/18239: Forhåndsgodkendt fag fra The New School for Social Research, New York, 

til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske studier’. 

 

Forhåndsgodkendelse af valgfag til kandidatuddannelsens linje B i henhold til studie-

ordningen: 

12/16443: Forhåndsgodkendt faget ’Webmedieret kommunikation og interaktion’ fra 

IVK på SDU.  
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12/16758: Forhåndsgodkendt faget ’International politik’ fra RUC. 

12/16960: Forhåndsgodkendt fag fra KU og RUC.  

 

 

8. Eventuelt 

Mette Serup spurgte om studerende i 18 mdrs. praktik skal bruge feriedag på at tage 

valgfaget på 7. semester. Peter Bro oplyste, at der netop er tale om et valgfag, som ikke 

nødvendigvis skal tages på SDU i september måned. Studerende kan tage valgfag i for-

årssemestret fra andre studier hhv. andre institutioner; sådanne valgfag skal i givet fald 

forhåndsgodkendes af Studienævnet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.30. 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næste møder i 2012 er fastlagt til:  mandag den 22. oktober kl. 11-13; mandag den 19. november kl. 13:30 –15:30; 

mandag den 17. december kl. 11-13.  

  


