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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              15. maj 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 30. april 2013 
 

 

Til stede:  Karsten Baagø, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Sebastian Andreasen, Sine Skott An-

dersen, Amalie Pil Sørensen, Faton Nesimi, Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder), og 

Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Peter Bro.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. marts 2013   

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Karsten orienterede om, at der er ved at blive indrettet et videostudie i kælderen i den nye 

bygning og at det forventes taget i brug fra næste semester.  

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Fakultetet har indkaldt forslag til dette års undervisnings- og forskningsformidlingspris; se 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Studenteraktiviteter/Undervisnings

prisen og http://www.sdu.dk/Forskning/Forskningsformidling/Forskningsformidlingspris. 

Forsalg skal indsendes til office@sam.sdu.dk senest mandag den 3. juni 2013.  

 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 

 

 

3. Ændring af bedømmelsesform i faget ’Journalistisk innovation’ i forårssemestret 2013  

Der søges om at ændre bedømmelsesformen fra karakter efter 7-trinsskala til bestået/ikke be-

stået.  De studerende får i dette semester valgmuligheden mellem, hvilken bedømmelse de øn-

sker.  

Godkendt af Studienævnet; ansøgning herom sendes til Fakultetet. 

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013 

 Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser:  

 Bacheloruddannelsen 

 Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 

 Vidensfag 1: Komparativ politik 

 Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 

 Mediesprog 3 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Studenteraktiviteter/Undervisningsprisen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Studenteraktiviteter/Undervisningsprisen
http://www.sdu.dk/Forskning/Forskningsformidling/Forskningsformidlingspris
mailto:office@sam.sdu.dk
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Kandidatuddannelsen 

 Journalistisk laboratorium (J-lab) 

 

 

5. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2013 

Studienævnet godkendte pensum for følgende fag: 

Bachelorfag, 2. semester 

Håndværk 2 Radio 

Håndværk 3 Tv 

Mediesprog 2 

Vidensfag 2: Journalistisk innovation 

Vidensfag 3: Offentlig forvaltning  

Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og teknikker 

Bachelorfag, 4. semester 

Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og -teknikker 

Håndværk 4 

Vidensfag 5: International politik og organisation 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og PR 

Tilvalg, 2. semester 

Håndværk 2  

Kandidatfag 

Akademisk håndværk 

Medier og politik 

Journalistisk Filosofikum 

Journalistisk laboratorium (J-lab) 

Retorik – analyse og anvendelse 

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/20466: Ansøgning om dispensation vedr. studieinaktivitet og genindskrivning på 

cand.public. A – bevilget.  

13/20106: Ansøgning om ændret eksamensform i ’Medier og politik’ begrundet i dokumente-

ret sygdom – bevilget.  

13/20429: Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i ’Journalistisk håndværk 2’ på tilvalg ef-

ter tilmeldingsfristens udløb – bevilget, men kun fordi faget og hele tilvalgsuddannelsen ud-

går. 

13/20438: Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave 3 (eksamensbetingelsen) i ’Jour-

nalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2’ efter fristens udløb, hhv. 

genaflevere uden at have afleveret, begrundet i dokumenteret sygdom – bevilget.  

13/20467: Ansøgning om at aflevere opgave 2 (eksamensbetingelsen) i ’Journalistisk hånd-

værk 2’ på tilvalg efter fristens udløb, hvv. genaflevere uden at have afleveret - begrundet i 

dokumenteret sygdom - bevilget. 

13/20468: Ansøgning om at aflevere første opgave (eksamensbetingelsen) i ’Vidensfag 5: In-

ternational politik og organisation’ efter fristens udløb begrundet i at sove for længe – afslået.  

13/20105: Ansøgning om at aflevere opgave 3 (eksamensbetingelsen) i ’Journalistiske værk-

tøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2’ efter afleveringsfristens udløb begrundet 

i forglemmelse – afslået. Ansøgeren må tage faget næste gang, det udbydes, og hvis det falder 

sammen med BA-projektet, kan fag og projekt tages sideløbende. 
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13/24681: Ansøgning om at genaflevere opgave 3 (eksamensbetingelsen) i ’Journalistiske 

værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2’ efter afleveringsfristens udløb. Sa-

gen skal undersøges nærmere, formanden blev bemyndiget til at behandle den.  

23/20685: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale fra 6. maj til 24. juni be-

grundet i graviditetsgener – afslået, fordi der ikke er forelagt lægeerklæring.  

13/20669: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ – afslået 

fordi den vedlagte lægeerklæring var fra oktober 2011 og vurderes til at være forældet.  

13/20662: Ansøgning om at aflevere de obligatoriske opgaver (eksamensbetingelsen) i ’Vi-

densfag 5: International politik og organisation’ samt i ’Journalistisk håndværk 4’ efter afle-

veringsfristens udløb, begrundet i dokumenteret sygdom – bevilget principielt, fordi Studie-

nævnets sædvanlige praksis for at bevilge dispensationer er opfyldt; men Studienævnet anbe-

falede ansøgeren at undlade at gøre brug af dispensationen og i stedet tage semestret om. Kar-

sten blev opfordret til at tale med ansøgeren. 

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/13338: Meritoverførsel af beståede fag ved CBS til individuel fagspecialisering i ’Strate-

gisk kommunikation’ – godkendt.  

13/4407: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Moderne 

kultur og formidling’ – godkendt. 

13/13486: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Islam i Ve-

sten’ – godkendt.  

13/18403: Meritoverførsel af beståede fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Politisk 

kommunikation og internationale relationer’ – godkendt.  

13/18401: Forhåndsgodkendt fag fra Fordham University til individuel fagspecialisering i 

’Politik og kommunikation’. 

13/19737: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Filmvidenskab og dokumentarstudier’. 

13/16303: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Idræt og samfund’. 

13/18510: Forhåndsgodkendt fag fra AU og IT-Universitetet i København til individuel fag-

specialisering i ’Digital journalistik og udvikling af digitale journalistiske værktøjer’. 

13/13439: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteraturviden-

skab’. 

13/11499: Forhåndsgodkendt fag fra Hawaii Pacific University til individuel fagspecialisering 

i ’Kommunikation’. 

13/4907: Forhåndsgodkendt fag fra The New School og Fordham University til individuel 

fagspecialisering i ’Politisk videnskab og kommunikation’. 

13/19852: Forhåndsgodkendt fag fra AAU til individuel fagspecialisering i ’Socialt arbejde’.  

13/20436: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International mil-

jøpolitik’. 

 

 

8. Eventuelt 

a) Studienævnets møde i juni, 25. juni, starter en time tidligere, dvs. kl. 9-12. Sekretæren ud-

sender ændring til Outlook-indkaldelse. 

b) Karsten efterlyste punkter til semestermødet. Det blev nævnt: - mødepligt til undervisning; 

- ønsker til fag på bacheloruddannelsen; - ønsker til valgfag på bacheloruddannelsen; - forslag 

om krav til at undervisning i håndværksfag skal bestås (ikke kun eksamen); - diskussion af 

krav om eksamenskarakterer vedlagt praktikansøgning; - diskussion af eksamensformer. 
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c) Der blev foreslået en ’code of conduct’-diskussion blandt studerende, ledet af studerende, 

om god og generende opførsel i undervisningen; kunne fx foregå på intro-dagene. 

d) Der blev efterlyst rammer for, hvad underviserne må kræve – fx undervisningsdeltagelse i 

førsteårsfag. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.45. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


