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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              31. maj 2013 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 28. maj 2013  

 

 
Til stede:  Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Karsten Baagø, Sine Skott Andersen, Faton Nesimi, 

Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). Poul Basse fra 

SFEO deltog i behandlingen af dispensationsansøgning 13/35400. 

 

Afbud fra: Peter Bro, Amalie Pil Sørensen, Sebastian Andreasen. 
 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 30. april 2013   

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Karsten oplyste, at referatet af Rektors studieledermøde den 15. april 2013 endnu ikke er 

kommet.  

Meddelelserne blev taget til efterretning.  

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

 Fakultetet har udsendt høring over udkast til  

- bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 

af nye videregående uddannelser; 

- vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner 

begge med høringsfrist den 7. juni 2013. 

Karsten redegjorde kort for indholdet og spurgte om, medlemmerne ønskede høringerne til-

sendt. Dette var ikke tilfældet. 

 

Karsten oplyste, at Thomas Wegener Friis, der underviser på bl.a. IVK og negot-studiet, har 

tilbudt Journalistik et valgfag med titlen ’Det tyske forbundsdagsvalg 2013’. Studienævnet til-

sluttede sig Karstens forslag om at godkende valgfaget (10 ects) til kandidatuddannelsens lin-

je B.  

 

 

3. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2013 

Faton spurgte til placering af aktiviteter før 1. september, og Karsten oplyste, at introdagene 

på 1. semester skal placeres efter 1. september, men at intro på Radio/Tv gerne må ligge i 

slutningen af august måned. 

Studienævnet fandt det uheldigt, at læseplanen er offentliggjort på nettet i et udkast, som ikke 

er afstemt med de respektive undervisere. Karsten blev bemyndiget til at godkende læsepla-

nen, når den er endelig. 
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4. Opfølgning på semestermøde 

Karsten orienterede om, at flere punkter fra semestermødet vil blive taget op på Studienæv-

nets næste møde den 25. juni, herunder  

- eksamensformer 

- eksamen og karakterer i forbindelse med praktiksøgning 

- ønsker om andre fag på uddannelsen /valgfagspuljer 

- code-of-conduct for at være journaliststuderende på SDU 

 

 

5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

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

på baggrund af dokumenteret sygdom.  

13/24624: Ansøgning om afløsning af fem timers skriftlige prøve i ’Refleksionsfag 3: Journa-

listik og samfund 2’ begrundet i dokumenteret, kronisk sygdom i begge hænder og håndled – 

Studienævnet godkendte en mundtlig prøve.  

13/35400: Ansøgning om at få bedømt eksamensbesvarelse i ’Journalistiske værktøjer 3: Re-

searchtilgange, -metoder og teknikker 2’ (Formanden har efterfølgende imødekommet dispen-

sation/sekr.). 

13/35301: Ansøgning om dispensation fra deltagelse i førsteårsfaget ’Vidensfag 3: Offentlig 

forvaltning’. Ansøgningen var modtaget kort før mødet. Studienævnet diskuterede, hvorvidt 

der er regler om, at der skal bevilges frihed til deltagelse i begravelser. Karsten vil tjekke med 

Fakultetets jurist og blev bemyndiget til at behandle ansøgningen.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/29361: Ansøgning om meritoverførsel af ’Vidensfag 5: International politik og organisati-

on’ på baggrund af fagene ’Indledende statskundskab’ og ’Indledende metode og videnskabs-

teori’ på statskundskabs-uddannelsen – afslået.  

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

ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/20665: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Religionsviden-

skab’.  

13/24872: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’International poli-

tik’. 

13/28221: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet, KU og SDU til individuel fagspeciali-

sering i ’Digital kulturjournalistik’. 

13/27867: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumentarfilm-

genren i en krisetid’. 

13/18401: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ‘Politisk sociologi’. 

13/20536: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ‘Social ulighed og journalistik’. 

 

 

7. Eventuelt 

Charlotte orienterede om, at der – forsøgsvis - er lavet et nyt valgfag for bachelorstuderende: 

’Klimajournalistik’ som udbydes af Grønlands Universitet. De kommende 7. sem.-studerende 

er informeret om valgfaget på praktikantdagen i maj måned og skal indsende forhåndsgod-

kendelse af valgfaget senest 1. juni. Ansøgningerne formandsbehandles. 
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Sine fortalte, at hun har været deltaget i Fakultetets EQUIS-camp i Nyborg, og håber meget, 

at SDU får tildelt EQUIS-akkrediteringen.  

 

 

Mødet sluttede kl. 13.10. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


