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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              23. januar 2013 

              J.nr. 033/578 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 21. januar 2013  

 
Til stede:  Charlotte Wien, Karsten Baagø, Peter Bro, Sebastian Andreasen, Sine Skott Andersen, 

Amalie Pil Sørensen, Faton Nesimi, Christine Brink (faglig vejleder), Mette Hansen 

(leder af Dagstudieadministrationen) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Karen Løth Sass. 

 

 
1. Om studiets principper, praksis og personer  

Karsten orienterede om udsendelse af dagsorden og medlemmernes adgang til mødematerialet 

tre dage inden mødet for at læse og forberede sig på sager til behandling. Studienævnet for-

mer politikker for retninger på studiet, så studienævnet har stor betydning og megen indfly-

delse, også selv om der kan være mange rutinesager. Blandt studienævnets opgaver at god-

kende undervisning; sikre sig at uddannelse kan gennemføres; undervisningsevalueringer; 

forslag til studieordninger, godkendelse af læseplaner og eksamensplaner, behandling af dis-

pensationer og meritsager samt at udtale sig inden for uddannelsesmæssige forhold. Karsten 

fremhævede endvidere, at medlemmerne har tavshedspligt i lukkede sager, naturligvis både 

mens man er medlem og efterfølgende.  

 

 

2. Konstituering af Studienævnet  

Sebastian Andreasen blev valgt til næstformand og Karsten Baagø blev valgt til formand 

(genvalg). Studienævnet indstiller Karsten Baagø som studieleder. 

 

 

3. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

 c) Karsten oplyste, at offentliggørelsen af eksamensbesvarelser på 1.semester er opgivet. 

Der er p.t. hackingproblemer med medietorvet.dk, hvorfor det er lukket ned for ekstern 

adgang; SFEO arbejder med at finde hullet, men tidshorisonten for løsningen af pro-

blemet er meget uvis.  

 d) Danmarks Evalueringsinstitut vil i første halvdel af 2013 foretage en evaluering af cen-

sorordningen på universitetsområdet; formålet med evalueringen er at vurdere om for-

delingen og anvendelsen af censorer sikrer, at censorordningen reelt har en uafhængig 

og landsdækkende funktion samt at vurdere om censorordningen bidrager til at kvali-

tetssikre prøve- og eksamenssystemet. Evalueringens resultater samles i en rapport, som 

forventes færdig i maj 2013.  
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4. Fastsættelse af studienævnsmøder resten af semestret 

 Der afholdes møder på følgende datoer i forårssemestret: 

 tirsdag den 19. februar kl. 12-14 

 mandag den 18. marts kl. 13-15 

 tirsdag den 30. april kl. 12-14 

 tirsdag den 28. maj kl. 12-14 

tirsdag den 25. juni kl. 10-13 (afhængig af eksamensplanen kan det blive nødvendigt at flytte 

dette møde) 

 

 

5. Prioritering af IT-teknologi 

Peter fremlagde forslag om at afskaffe de stationære computere i indskolingslokalerne og for-

udsætte, at studerende medbringer egen bærbar computer. Baggrunden for forslaget er et øn-

ske om at kunne prioritere midler anderledes og investere i andet udstyr.  

Studienævnet tilsluttede sig forslaget for så vidt angår indskolingslokalerne, men ikke radio- 

og tv-lokalet, og bemærkede, at der skulle være et antal bærbare computere, som kunne udlå-

nes til studerende. Det skal endvidere undersøges, om studerende kan få standardprogrammer 

via Universitetet (pris), og der skal formuleres regler omkring support.  

Peter undersøger og herefter kommer punktet op på studienævnsmøde igen.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 13/862: Dispensation fra regel om studieaktivitet  – bevilget, ny slutdato 1. marts 2014.  

13/1017: Ansøgning om dispensation til at starte praktik 1. februar på kandidatuddannelsens 

linje B, selv om Journalistisk håndværk og Mediesprog ikke er bestået – dispensation bevilget 

pga. lægeerklæring.  

13/892: Ansøgning om at gå til reeksamen i Mediejura i februar uden at have deltaget i ordi-

nær prøve i januar – afslået.  

Der er først undervisning i Mediejura igen i foråret 2014 med eksamen i sommerterminen 

2014; for at dumpede studerende ikke skal vente helt til 2014 med at kunne gå til eksamen, 

besluttede Studienævnet ekstraordinært at udbyde eksamen i juni 2013.  

12/23752: Klage over afslag på dispensationsansøgning; klagen er vedlagt en lægeerklæring 

med nye oplysninger i sagen. Studienævnet bevilgede dispensationen [som svar på Studie-

nævnets spørgsmål, kan det oplyses, at studerende ikke kan forhindres i at følge fag på næste 

semester, hhv. tvinges til at starte forfra på uddannelsen; man kan vejlede studerende./Sekr.].  

12/23790: Klage over afslag på dispensationsansøgning vedr. eksamensbetingelsen i ’Reflek-

sionsfag 3’. Studienævnet fastholdt sit afslag.  

12/22189: Klage over afslag på dispensationsansøgning vedr. eksamensbetingelsen i ’Reflek-

sionsfag 3’. Studienævnet fastholdt sit afslag. 

13/2020: Ansøgning om dispensation til at få bedømt eksamensbesvarelse i ’Mediesprog 1’, 

selv om den fælles besvarelse i ’Håndværk 1’ og ’Mediesprog 1’ kun er uploaded på ’Hånd-

værk 1’. Dispensation bevilget ved denne vintereksamen, fordi den digitale afleveringsform er 

af nyere art. Studienævnet pointerede dog, at digitale afleveringer fremover skal ske på de 

korrekte fag i Blackboard og som angivet i opgaveformuleringerne. 

13/2021: Ansøgning om dispensation til et fjerde prøveforsøg i ’Journalistisk håndværk’ på 

kandidatuddannelsen; ansøgerens opgave (tredje forsøg) er endnu ikke bedømt. Studienævnet 

afviste at tage stilling i en hypotetisk sag og henviste til fornyet ansøgning, hvis tredje forsøg 

dumpes.  

 

I forbindelse med behandlingen af klagesagerne vedr. eksamensbetingelser havde Studienæv-

net en længere drøftelse af begrebet ’usædvanlige forhold’, som kan begrunde en dispensati-
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on. Nævnet pointerede, at frasen om Studienævnets praksis skal omformuleres til, at usæd-

vanlige forhold fx er dokumenteret sygdom, dokumenteret påvirkning (i form af lægeerklæ-

ring) af dødsfald i nærmeste familie eller omgangskreds, ulykker eller lignende pludselig op-

ståede hændelser.  

 

Alle studerende, der mangler at få godkendt obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) i 

’Refleksionsfag 3’ vil få tilbud om at aflevere opgaverne i forårssemestret 2013, så de kan nå 

at komme til skriftlig eksamen i faget i juni 2013 i stedet for at vente et helt år.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/1672: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af et medieprojekt fra RUC til individuel fag-

specialisering i ’Folkesundhedsvidenskab’ på kandidatuddannelsens linje A – afslået på det 

foreliggende grundlag, men den studerende kan evt. indsende fornyet ansøgning med liste 

over pensum for faget. 

13/1036: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra KU til individuel fagspecialisering i 

’Økonomi og finans’ – delvist godkendt, bachelorfaget kun til halvt ects-omfang. Ansøgning 

om forhåndsgodkendelse af fag fra Golden Gate University i San Francisco til samme fagspe-

cialisering – delvist godkendt, bachelorfag kun til halvt ects-omfang.  

13/861: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Europæisk 

journalistik’ – godkendt.  

13/1527: Meritoverførsel af beståede fag fra KU, IT-Universitetet og CBS til individuel fag-

specialisering i ’Design, identitet og kommunikation’ – godkendt.  

 

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

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/23540: Forhåndsgodkendt fag fra AU og AAU til individuel fagspecialisering i ’Socialt 

arbejde’. 

12/23728: Forhåndsgodkendt fag fra SDU og AU til individuel fagspecialisering i ’Erhverv, 

økonomi og kommunikation’. 

12/24142: Forhåndsgodkendt fag fra SDU og CBS til individuel fagspecialisering i ’Business 

og kommunikation’. 

12/23733: Forhåndsgodkendt fag fra IT-universitetet i København til individuel fagspecialise-

ring i ’Digital design og kommunikation’. 

13/920: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Klimaforandringer og 

bæredygtighed’. 

13/889: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Human Resource 

Management’. 

12/23540: Forhåndsgodkendt fag fra KU og RUC til valgfrit på kandidatuddannelsens linje B.  

 

 

8. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2012 (lukket punkt) 

Der var fremlagt rapporter over evaluering af følgende fag: 

bachelorfag 

Journalistisk håndværk 1 

Mediesprog 1 

Journalistiske værktøjer 1 Mediejura for journalister 

Vidensfag 1 Komparativ politik 

Journalistisk håndværk 3 Tv 

Mediesprog 3 

Journalistisk håndværk 2 Radio og web  

Refleksionsfag 2 Journalistik og samfund 1 
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Refleksionsfag 3 Journalistik og samfund 2 

Vidensfag 4 Offentlig politik og økonomi 

Aktuelle samfundsmæssige problemer 

kandidatfag 

Medier og politik 

J-lab 

Journalistisk håndværk Tv-nyheder og visuel tænkning 

Mediesprog 

Retorik – analyse og anvendelse  

Journalistisk håndværk 

Borger, velfærd, samfund 

 

Peter sørger for eventuelle tilbagemeldinger fra Studienævnet til underviserne og orienterer 

efterfølgende Studienævnet herom. 

 

Sine sagde, at det er helt forkerte spørgsmål, der er stillet de studerende i dette semesters eva-

luering. Dette vil blive taget op på et senere møde.  

 

 

9. Eventuelt 

Sebastian fortalte om et rygte om, at en studerende har afleveret blanke eksamensbesvarelser 

med nedladende bemærkninger om underviserne. Karsten oplyste, at han ikke har hørt om til-

fældet og at der ikke kan gøres noget ved det. 

 

 

10. Høring over udkast til nye adgangsbekendtgørelser til bachelor- og kandidatuddannel-

ser ved universiteterne  

Ingen kommentarer. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


