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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              16. januar 2014 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 10. december 2013  

 

 
Til stede:  Karsten Baagø, Peter Bro, Karen Løth Sass, Sebastian Andreasen, Sine Skott Andersen, 

Amalie Pil Sørensen, Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekre-

tær). Maria Jeppesen (skemalægger) deltog i behandlingen af pkt. 3. 

 

Afbud fra: Charlotte Wien og Faton Nesimi. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 5. november 2013   

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Karsten nævnte studiefremdriftsreformen, som han forventer vil kunne mærkes på 

cand.public. A-uddannelsen, men som forventes udskudt et år jf. presseomtale den seneste 

uges tid.  

Øvrige meddelelser taget til efterretning. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Der er udsendt invitationer til studiesamtale (’forsinkelsessamtaler’) til tre BA-studerende og 

ca. 30 cand.public.-studerende. Mette har indtil videre fået henvendelser fra syv cand.public.-

studerende og som oftest handler det om, at de ikke har søgt merit af beståede fag. Karsten 

oplyste, at forsinkelsessamtaler fremover vil være en arbejdsopgave. 

 

 

3. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2014 

Karsten opfordrede alle til at kigge læseplanen grundigt igennem for at finde eventuelle 

mangler. Intro i Radio/Tv ligger i uge 5 og vil blive tilføjet på læseplanen, ligesom der også 

vil komme undervisningsuger på. Studienævnet godkendte læseplanen med de anførte tilføjel-

ser. 

Der var forslag om, at Studienævnets semestermøde for alle studerende fremover også skrives 

på læseplanen. Det blev bemærket, at Mediejura ligger meget sent i de fire af otte uger; Kar-

sten oplyste, at Studienævnet godkendte dette på sidste møde, at det ikke var en optimal løs-

ning men nødvendigt for at sikre lærerdækningen. 
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4. Godkendelse af fagbeskrivelse for forårssemestret 2014 

Der er kommet ny fagansvarlig på ’Journalistikkens praktik’: Aske Kammer. Studienævnet 

godkendte de fremsendte ændringer.  

 

Karen ønskede Studienævnets tilkendegivelse af, om man var villig til at godkende en æn-

dring i eksamensformen i Radio til foråret. Karen ønsker at lave en portefølje-eksamen, hvor 

opgaver fra semestret indgår i porteføljen. Studienævnet havde umiddelbart ingen indvendin-

ger, men der skal indsendes opdateret fagbeskrivelse til godkendelse på næste studienævns-

møde.  

 

 

5. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2013/14 

Godkendt. 

 

 

6. Godkendelse af studieordning 2014 for bacheloruddannelsen  

I forhold til den studieordning, som Studienævnet godkendte på sidste møde, er der ændret i 

semesterplaceringen for faget ’Journalistik, kommunikation og pr’, som flyttes fra 4. til 2. 

semester på 2014-ordningen, og tilsvarende skubbes fagene ’Journalistik og samfund 1-2’ til 

3. hhv. 4. semester. Ændringen ønskes, fordi researchfagene bør ligge sammen med journali-

stik og samfund, hvilket giver den bedste progression, da pensum dermed supplerer sig selv 

på tværs af semestret.  

 

Studienævnet godkendte ændringen samt de foreløbige fagbeskrivelser for de nye fag: ’Vi-

densfag 1: Sociologi’, ’Vidensfag 2: Politik’ og ’Vidensfag 3: Økonomi’. 

 

Overgangsordningen for studerende fra tidligere ordninger bliver: hvis den studerende kun 

mangler et enkelt, udgået, fag fra gammel ordning, skal det nye ’Vidensfag 2: Politik’ tages. 

Hvis den studerende imidlertid mangler to eller flere udgåede fag fra gammel ordning, skal 

Studienævnet ansøges om afløsningsopgaver.  

 

 

7. Principiel diskussion om fristforlængelse af bachelorprojekter 

Punktet var sat på dagsordnen i forlængelse af en dispensationssag, som Karsten havde for-

mandsbehandlet. Karsten lagde op til en diskussion af retningslinjer for, hvornår Studienæv-

net vil bevilge udsættelse af afleveringsfristen for et bachelorprojekt.  

Man besluttede at tage punktet op igen på mødet i marts.  

 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/73795: Ansøgning om at blive tilmeldt eksamen i Journalistiske Værktøjer 3: Researchtil-

gange, -metoder og -teknikker efter tilmeldingsfristens udløb. Den studerende har allerede be-

stået faget, men er dumpet i Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr, hvor der er ek-

samen i den periode den studerende angiver i sin ansøgning. Ansøgningen blev afslået, fordi 

der ikke foreligger usædvanlige forhold. 

13/73780: Ansøgning om dispensation til at gå til omprøve i februar 2014 uden at have delta-

get i ordinær prøve i ’Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi’, gruppeeksamen i ’Journali-

stisk håndværk 2: Radio og web’ og i ’Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder 
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og –teknikker 2’ – bevilget [ansøger har efterfølgende meddelt, at det alligevel ikke skal gæl-

de ’Journalistiske værktøjer 3’/sekr.]. 

13/71411: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale grundet barsel – bevilget.  

13/72793: Ansøgning om aflevere og få bedømt obligatorisk opgave (eksamensbetingelse) ef-

ter fristens udløb – formanden blev bemyndiget til at bevilge dispensation, såfremt der frem-

sendes dokumentation for angivne forhold. 

13/72795: Ansøgning om at måtte aflevere eksamensopgave i Medier og politik efter fristens 

udløb – afslået, fordi forglemmelser ikke er usædvanlige forhold. 

13/72355: Ansøgning om at få bedømt obligatorisk opgave (eksamensbetingelse) i ’Borger, 

velfærd, samfund’, der er afleveret efter fristens udløb – afslået, men fordi ansøgere var ufor-

skyldte i den for sene aflevering tilbydes de en ny opgave/udprøvning.  

 

13/70909: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/70910: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/70906: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/72796: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/72794: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2015.  

13/70908: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/71326: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/71782: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. januar 2015.  

13/71918: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/71920: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

13/70912: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. august 2014.  

 

Sager behandlet af formanden: 

13/15253: Dispensation til at blive eftertilmeldt re-eksamen i ’Mediesprog 1’ og til at deltage 

i den fire timers skriftlige stedprøve i februar 2014 – bevilget, fordi den studerende på et tidli-

gere semester har bestået ’Journalistik håndværk 1’ og reeksamen i ’Mediesprog 1’ derfor er 

en stedprøve. 

13/72335: Dispensation til at gå til eksamen i ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ i februar 

2014 pga. eksamenssammenfald i januar – bevilget. 

13/70900: Dispensation til at gå til eksamen i ’Journalistisk håndværk 2: Radio og web’ i fe-

bruar 2014 pga. eksamenssammenfald i januar – bevilget.  

13/66812: Dispensation til at starte speciale, selv om 10 ects fag mangler – bevilget pga. 

usædvanlige forhold. 

 

  

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/71322: Meritoverførsel af ’Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –

teknikker 2’ på baggrund af bestået fag på Medievidenskab – godkendt.  

13/72783: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb på 30 ects-point til 

individuel fagspecialisering inden for turisme – Studienævnet godkendte forløbet med 10 

ects-point jf. pkt. 4.3.4 i studieordningen for kandidatuddannelsen, men afslog forhåndsgod-

kendelse af 30 ects-point, fordi Nævnet vurderede, at den akademiske vægt af kandidatuddan-

nelsen ikke opfyldes med så stor en andel projektorienteret forløb.  

13/71328: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’Militærets rolle i Mellemøsten’ fra KU til 

valgfrit fag på 7. semester af BA-uddannelsen – godkendt. Formanden blev bemyndiget til at 

behandle den resterende del af ansøgningen [forhåndsgodkendelse af ’Medieret’ fra KU som 

erstatning for Mediejura på BA-uddannelsen – godkendt/sekr.].  
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13/69571: Meritoverførsel af ’Vidensfag 3 Offentlig forvaltning’ på baggrund af ’Forvalt-

ningsret’ fra KU – afvist, fordi der er tale om to helt forskellige fag, hvor der stort set ikke er 

overlap i mål og indhold og slet ikke i pensum.  

13/69571: Meritoverførsel af ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ på baggrund af ’Forvalt-

ningsret’ fra KU – afslået, fordi der er tale om to helt forskellige fag, hvor der stort set ikke er 

overlap i mål og indhold og slet ikke i pensum. Meritoverførsel af ’Journalistiske værktøjer 1: 

Mediejura for journalister’ på baggrund af fagene ’Forfatningsret’, ’Strafferet’ og ’Juridisk 

metodelære’ bestået på en fuld bacheloruddannelse i Jura fra KU – formanden blev bemyndi-

get til at behandle denne del [efterfølgende bevilget/sekr.]. 

13/72345: Ansøgning om at erstatte ’Borger, velfærd, samfund’ på kandidatuddannelsens lin-

je B af ’Skriftlig formidling’ og/eller ’Strategisk kommunikation’ fra KU – afvist, fordi de to 

KU-fag primært behandler kommunikation, mens ’Borger, velfærd, samfund’ omhandler en 

række substantielle træk ved den måde, samfundet er skruet sammen på, og der er dermed ik-

ke sammenfald i mål og indhold til at begrunde en meritoverførsel. 

13/72341: Meritoverførsel af ’Kulturformidling og –forvaltning’ bestået på SDU til valgfri 

pulje på kandidatuddannelsens linje B – godkendt.  

13/71785: Meritoverførsel af beståede fag fra KU og RUC til individuel fagspecialisering in-

den for sundhed og samfund – godkendt.  

13/71027: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for 

filmvidenskab – godkendt.  

13/71321: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for eu-

ropæiske velfærdsstudier – godkendt.  

 

Behandlet af studienævnsformanden: 

13/72213: Meritoverført ’Vidensfag 1 Komparativ politik’ på baggrund af bestået ’Grundkur-

suseksamen, Sociologi og Politologi’ fra RUC (sag svarer til merit givet på sidste møde). 

 

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

ses-ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/72339: Forhåndsgodkendt fag fra KU og IT-Universitetet til individuel fagspecialisering 

inden for innovation og kommunikation’.  

13/72333: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for studier i 

moderne tiders kriser’. 

13/71783: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for dokumen-

tarfilmgenren i en krisetid. 

13/71899: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til en individuel fagspecialisering inden 

for digital journalistik. 

13/71420: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for Afrikastu-

dier. 

 

Forhåndsgodkendelser af valgfag for cand.public. B-studerende (iflg. studieordningen kan 

valgfag tages blandt kandidatfag på Humaniora og Samfundsvidenskab): 

13/72363: Faget ’Deutsche Sprache – leichte Sprache?’ udbudt af Studienævn for tysk og 

spansk på SDU. 

13/71316 og 13/71779: Tre fag fra KU; den studerende kan selv vælge max. to af fagene. 
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10. Eventuelt 

a) De studerende kritiserede det digitale system, hvor de skal indtaste kandidater og stillere til 

bl.a. studienævn; der er ingen vejledning og systemet er svært gennemskueligt. 

b) Amalie påpegede, at fagene på 3. semester af BA-uddannelsen ikke har snakket sammen 

vedrørende datoer for opgaveafleveringer i efteråret, hvilket har betydet uger med adskillige 

afleveringer og uger med ingen afleveringer. Karsten oplyste, at han fremover vil indkalde al-

le undervisere på samme semester til et møde før semesterstart med henblik på at afstemme 

datoer for opgaveafleveringer.  

b) Peter meddelte, at han har skriveorlov i januar-februar 2014 og derfor ikke deltager i Stu-

dienævnets møder i den periode. 

c) Karsten takkede de afgående medlemmer for deres arbejde i Studienævnet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.10.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

 

 

Ovenstående referat er godkendt af Studienævnet ved skriftlig behandling. 

23. januar 2014/sekr. 

 

 

 


