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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              9. juli 2013 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 25. juni 2013 

 
Til stede:  Karsten Baagø, Charlotte Wien, Peter Bro (deltog ikke i behandlingen af sagsnr. 

13/39304), Sebastian Andreasen, Amalie Pil Sørensen (kom under pkt. 3), Faton Nesimi 

(gik under pkt. 9), Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder), og Liselotte Nielsen (sekretær). 

Erik Albæk deltog i behandlingen af punkterne 9-10.  

 

Fraværende med afbud: Sine Skott Andersen. 

 

Fraværende uden afbud: Karen Løth Sass. 
  

 

 
ORDINÆRT MØDE 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 28. maj 2013   

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

 Taget til efterretning. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

 f) Tekst om offentliggørelse af øvelser og eksamensbesvarelser, som vises på indgangsbillede 

til medietorvet.dk.  

 

 

3. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/41181: Ansøgning til at få bedømt eksamensbesvarelse, der ikke er afleveret rettidigt i 

SDUassigment – afslået. Studienævnet gav tilladelse til at deltage i reeksamen i august 2013.  

 

13/39304: Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i efteråret 2013 samtidig med, at 

’Videns fag 6: Journalistik, kommunikation og pr’ og ’Refleksionsfag 3: Journalistik og sam-

fund 2’ tages ved vintereksamen 2013/14 – godkendt. 

Studienævnet besluttede samtidig, at der skal udbydes eksamen i ’Refleksionsfag 3: Journali-

stik og samfund 2’ i januar 2014 og lod det være op til den fagansvarlige, om prøveformen 

eventuelt skulle ændres ved denne reeksamen.  

 

13/39318: Ansøgning om, hvad de to gamle udgåede fag ’ ’Dansk politik’ og ’Dansk forvalt-

ning’ kan erstattes af. Studienævnet besluttede, at ’Dansk forvaltning’ kan erstattes af ’Vi-

densfag 3: Offentlig forvaltning’ (fagnr. 8607002) og ’Dansk politik’ af ’Vidensfag 4: Offent-

lig politik og økonomi’.   
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Sager behandlet af formanden: 

13/35400: Bevilget dispensation til at få eksamensbesvarelsen i ’Journalistiske Værktøjer 3: 

Researchtilgange, -metoder og teknikker 2’ bedømt. 

13/35301: Bevilget dispensation til at gå til eksamen i ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ i 

august 2013 uden at have deltaget i ordinær prøve i juni grundet særlige omstændigheder. 

13/40796 og 13/28337: Bevilget dispensation til eksamen i ’Journalistiske Værktøjer 3: Re-

searchtilgange, -metoder og teknikker 2’ i august 2013 uden at have deltaget i ordinær prøve i 

juni, i forlængelse af tidligere bevilgede dispensationer, sagsnr. 13/20438 og 13/24681. 

 

 

4. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/39298: Meritoverførsel af tre beståede fag fra University of California, Berkeley - god-

kendt. Afslag på at meritoverføre et forhåndsgodkendt bachelorfag med fuldt ects-omfang, 

men merit af halvt omfang godkendt.  

13/39294: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to bachelorfag til individuel fagspecialise-

ring i ’Økonomisk og politisk sociologi’ på kandidatuddannelsen – afslået. 

13/38716: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af en ’MA Television’ fra Southampton So-

lent University, England, til 50 ects-point individuel fagspecialisering i ’Tv-produktion’ på 

kandidatuddannelsen – godkendt.  

12/8925: Meritoverførsel af to beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Filmvi-

denskab’ – godkendt.  

13/38731: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Film og nye 

medier’ – godkendt.  

13/35241: Meritoverførsel af beståede fag fra New York University til individuel fagspeciali-

sering i ’Historie og litteratur’ – godkendt.  

 

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

ses-ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/28332: Forhåndsgodkendt fag fra Hawaii Pacific University til individuel fagspecialisering 

i ’Kommunikation’. 

13/35074: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Filosofi og økono-

mi’.  

13/35066: Forhåndsgodkendt fag fra KU, CBS og Columbia University til individuel fagspe-

cialisering i ’International Business og politik i en globaliseret verden’. 

13/36836: Forhåndsgodkendt fag fra AAU til individuel fagspecialisering i ’Tusismestudie’. 

13/36162: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske stu-

dier’. 

13/35063: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Politiske foran-

dringer i ikke-demokratiske stater’. 

13/35073: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Menneskets lykke i 

krisetider’. 

13/36167: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Afrikastudier’. 

13/34413: Forhåndsgodkendt fag fra KU og godkendt ny fagspecialiseringtitel til ’Social og 

kulturel sameksistens’. 

13/39032: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Filmvidenskab og dokumentarstudier’. 

13/36404: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Pædagogisk socio-

logi’. 

13/38723: Forhåndsgodkendt fag fra KU og IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i 

’Design, innovation og koncept’. 
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13/39294: Forhåndsgodkendt fag fra University of California, Berkeley, til individuel fagspe-

cialisering i ’Økonomisk og politisk sociologi’. 

13/38701: Forhåndsgodkendt fag fra AU, DTU og IT-Universitetet til individuel fagspeciali-

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

13/40264: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteraturviden-

skab’ samt dispenseret til at skrive speciale sideløbende med at de sidste 10 ects-point bestås.  

13/40268: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Globalisering’. 

 

Sager behandlet af formanden: 

13/35185, 13/28335, 13/35418 og 13/36150: Forhåndsgodkendt faget Klimajournalistik fra 

Grønlands Universitet til 10 ects-point valgfrit på bacheloruddannelsen (valgfaget på 7. seme-

ster).  

13/39072 og 13/39049: Meritoverført af to beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Politisk kommunikation’. 

13/36945: Forhåndsgodkendt et af tre fag fra Statskundskab på KU til valgfrit på kandidatud-

dannelsens linje B. 

 

5. Evaluering af undervisningen i foråret 2013 (lukket punkt) 

Der var fremlagt rapporter over evaluering af følgende fag: 

 Håndværk 2 (tilvalg) 

Mediesprog 2 

Vidensfag 3: Offentlig forvaltning 

Vidensfag 2: Journalistisk innovation  

Journalistisk håndværk 3: Tv  

Journalistisk håndværk 4  

Journalistisk håndværk 2: Radio  

Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker  

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr  

Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 

Vidensfag 5: International politik og organisation 

Journalistikkens praktik 

Kandidatuddannelsen: 

Akademisk håndværk 

Medier og politik  

Journalistisk filosofikum  

Retorik – analyse og anvendelse 

Journalistisk laboratorium (J-lab). 

 Peter sørger for eventuelle tilbagemeldinger fra Studienævnet til de enkelte undervisere.  

 

 

6. Ændring af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013 

Studienævnet godkendte, at den skriftlige stedprøve i ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ af-

vikles på egen pc og med alle hjælpemidler inkl. internetgang tilladt; det er ikke tilladt at 

kommunikere med andre. 

 

 

7. Fælles procedure for obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) i alle fag på journa-

listuddannelserne 

Karsten vil sørge for at orienterede alle undervisere på journalistuddannelsen om tidsfristerne 

for aflevering af protokoller på obligatoriske opgaver, som er eksamensbetingelser, ligesom 

der på journalistuddannelserne skal gives mulighed for én genaflevering (dvs. to afleveringer i 
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alt) for hver obligatorisk opgave, der er eksamensbetingelse. En præciserende tekst vil blive 

indarbejdet i fagbeskrivelserne ved opdatering af disse. 

 

 

8. Eventuelt 

a) Fastlagte datoer for møder resten af året: 

torsdag, den 15. august kl. 9-11 

torsdag, den 12. september kl. 13-15 

tirsdag, den 8. oktober kl. 12-14 

tirsdag, den 5. november kl. 12-14 

tirsdag, den 10. december kl. 12-14 

 

b) Faton efterspørger endeligt skema for 3. semester til efteråret og en forklaring på lektioner-

nes placering om torsdagen (kl. 8-10 og kl. 16-18). Karsten svarede, at han også har fokus på 

torsdagen og at det var en fejl, at foreløbige skemaer var blevet offentliggjort og opdateret lø-

bende på nettet. Karsten lovede at udsende mail til de studerende, når det endelige skema for 

3. semester ligger klar.  

 

c) Sebastian opfordrede til, at opgaveformuleringer formuleres mere præcist; fx havde formu-

leringen i Radio givet anledning til forvirring blandt de studerende, og i andre fag var der kun 

angivet et maksimum for besvarelsen og intet minimum.  

 

 

 

TEMAMØDE 

  

9. Bacheloruddannelsen 

a)  Prøveformer 

  Udsat til senere. 

 

b) Fag 

 Karsten refererede dels fra semestermødet i maj, hvor de studerende efterlyste flere alment 

dannende fag, og dels fra handlingsplanen for uddannelsen, der prioriterer, at journalistud-

dannelsen på SDU skal differentieres i forhold til øvrige journalistuddannelser, ligesom 

muligheden for at styrke erhvervsjournalistikken med fx erhvervsøkonomi skal undersø-

ges.  

 Stikord fra Studienævnets drøftelse: 

- bedre koordinering mellem nuværende refleksionsfag pga. gentagelser/temaoverlap 

mellem fagene. 

- bedre koordinering mellem håndværks- og akademiske fag; håndværkslærere skal vide, 

hvad der undervises i i de akademiske fag. 

- mere synlig relevans af vidensfagene for journalistuddannelsen, kobling til journalisti-

ske produkter; instruering af vidensfag-undervisere i hvordan journaliststuderende skal 

undervises. 

- er bacheloruddannelsen markedsført godt nok over for ansøgere som politologisk jour-

nalistuddannelse?  

- ønske fra branchen om fagelement af erhvervsøkonomi. 

- skal uddannelsen fortsat indeholde radio som obligatorisk fag?   

- forslag om valgfagspulje, hvor et par obligatoriske fag pilles ud og placeres på en valg-

fagsliste. 
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c) Mødepligt 

  Udsat til senere. 

 

 

10. Kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 

a) Prøveformer 

  Udsat til senere. 

 

b) Fag 

 Charlotte orienterede om baggrunden for den nuværende cand.public. A-uddannelse, der er 

tænkt som en fordybning i et fagspecialiseringsemne og hvor 1. semester tjener som kvali-

ficering til denne fordybning. 

 Studienævnet drøftede de seneste års problematik, hvor studerende bliver optaget men ikke 

reelt studerer, og man drøftede profileringen af uddannelsen over for aftagerne i branchen, 

herunder udarbejdelse af pr-side. 

 Peter orienterede om, at drøftelserne om indholdet af uddannelsen fortsætter på et tema-

møde på Center for Journalistik i løbet af efteråret.  

 

c)  Mødepligt 

 Udsat til senere. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30.  

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


