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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              19. marts 2013 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 18. marts 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). 

 

Afbud fra: Charlotte Wien og Faton Nesimi.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. februar 2013  

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning.  

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

SDU foretager i perioden 20. marts til 10. april 2013 den lovpligtige undervisnings-

miljøvurdering, der omhandler de fysiske, psykiske, æstetiske og virtuelle forhold omkring 

studie- og undervisningsmiljø. Karsten opfordrede alle til at reklamere for undersøgelsen, så 

svarprocenten bliver så høj som mulig. 

 

 

3. Offentliggørelse af studerendes øvelsesopgaver og eksamensbesvarelser 

Der er kommet svar fra Fakultetets jurist, der oplyser, at der skal indhentes samtykke fra stu-

derende for at offentliggøre øvelsesopgaver og eksamensbesvarelser. Karsten går videre med 

at få iværksat en procedure, hvor der ved studiestart indhentes samtykke til første fire seme-

stres opgaver.  

 

 

4. Ændring af hjælpemidler til skriftlig stedprøve i ’Journalistiske værktøjer 2: Research-

tilgange, -metoder og –teknikker 1’ ved sommereksamen 2013  

Studienævnet godkendte ansøgning fra underviserne om, at den skriftlige stedprøve i faget af-

holdes med hjælpemidler i stedet for uden hjælpemidler.  

Studienævnet drøftede, hvorvidt man vil ændre i en fagbeskrivelse efter fagets start, men be-

sluttede at godkende førnævnte, fordi det vurderes at være en forbedring og ikke at være en 

skærpelse for de studerende. 
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5. Godkendelse af tidsfrister og eksamensdatoer for bachelorprojekter i efteråret 2013 og 

foråret 2014 

Godkendt.  Det blev bemærket, at der nu er præcis syv ugers produktionstid både om efteråret 

og om foråret. 

 

 

6. Godkendelse af eksamensdatoer for sommereksamen 2013 

 Godkendt.  

 

 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013 

 Følgende fagbeskrivelser blev godkendt: 

 bachelor 

 Journalistisk håndværk 1 

 Mediesprog 1 

 Vidensfag 3: Offentlig forvaltning 

 Journalistisk håndværk 2: Radio og web 

 Journalistisk håndværk 3: Tv 

 Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi 

 Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 

 Praktik 

 Aktuelle samfundsmæssige problemer 

 Klimajournalistik 

 Bachelorprojekt 

 kandidat 

Digital produktion 

Digital sociologi I 

Digital research 

Speciale (linje A) 

Selvstuderet område (10 ects) 

Selvstuderet område (15 ects) 

Journalistisk håndværk 

Mediesprog 

Borger, velfærd, samfund 

Journalistisk håndværk – Tv-nyheder og visuel tænkning 

Sommerskole i Kiel 

Retorik – analyse og anvendelse 

Journalistisk laboratorium (J-lab) 

Medier og politik 

Speciale (linje B) 

 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/16277: Dispensation vedr. studieinaktivitet til at forblive indskrevet indtil 31. januar 2014 

– bevilget. Ansøger skal starte forfra med idéoplæg om nyt emne, synopse etc. til BA-projekt 

i efteråret 2013.  

13/13335: Ansøgning om at blive tilmeldt J-lab som 20 ects i stedet for 10 ects – imødekom-

met.  
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9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/12034 og 13/16275: Ansøgninger om merit af ’Værktøjer 2: Researchtilgange 1’ på tilvalg 

i Journalistik på baggrund af Metode 1 og Metode II på Statskundskab. Studienævnet kan ik-

ke bevilge merit, fordi det vil betyde, at samme pensum tæller to gange på samme bachelor-

uddannelse. Studienævnet tilbyder ansøgerne at lave en afløsningsopgave på 5 ects i forlæn-

gelse af Værktøjer 2.  

13/3955: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’to bachelorfag fra University of California 

Berkeley til individuel fagspecialisering i ’Økonomisk og politisk sociologi’ på kandidatud-

dannelsens linje A – Studienævnet forhåndsgodkendte de to fag, men jf. Studienævnets prak-

sis kun til halvt ects-omfang. Studienævnet lagde vægt på, at Berkeley oplyser, at fagene er på 

BA-niveau og fandt ikke grundlag for at ændre derpå. 

11/3834: Meritoverførsel af to fag fra CBS, tilsammen 30 ects; til individuel fagspecialisering 

i ’Politisk kommunikation og internationale relationer’ på linje A – godkendt.  

13/11507: Meritoverførsel af tre fag fra The New School for Social Research i New York, til-

sammen 30 ects, til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske studier’ på linje A – god-

kendt.  

13/4410: Meritoverførsel af et fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Mediesociologi’ 

på linje A – godkendt.   

13/4914: Meritoverførsel af to fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kulturel og poli-

tisk sociologi’ på linje A – godkendt.  

13/4904: Meritoverførsel af to fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’International poli-

tik’ på linje A – godkendt.  

12/23620: Meritoverførsel af fag fra KU til valgfrit på linje B – godkendt.  

 

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

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/3617: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Klimapolitik på glo-

balt, nationalt og virksomhedsniveau’. 

13/3955: Forhåndsgodkendt fag fra University of California Berkeley til individuel fagspecia-

lisering i ’Økonomisk og politisk sociologi’. 

12/24368: Forhåndsgodkendt fag fra Jura på SDU til individuel fagspecialisering i ’Krimino-

logi’.  

13/4638: Forhåndsgodkendt fag fra Université de Paris-Diderot til individuel fagspecialise-

ring i ’Litteraturvidenskab’. 

13/4332: Forhåndsgodkendt fag fra John Jay College of Criminal Justice i New York til indi-

viduel fagspecialisering i ’Kriminologi’. 

13/3877: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International miljø-

politik’. 

 

 

10. Eventuelt 

a) I forbindelse med godkendelsen af fagbeskrivelser havde Studienævnet en drøftelse af ar-

bejdsbelastningen på især 4. semester af bacheloruddannelsen. Sine mente, at antallet af obli-

gatoriske opgaver på 4. semester havde taget overhånd: fire opgaver i Håndværk 4 og tre op-

gaver i Værktøjer 3 inden praktiksøgningen; de studerende bliver væk fra undervisning for at 

lave opgaver. Sebastian mente ikke, at studerende bruger deres tid på at skrive opgaver, men 

på erhvervsarbejde og fritid. Karen påpegede, at der i år er afsat tid til at lave den personlige 

hjemmeside i undervisningen (’Journalistikkens praktik’), hvilket der ikke tidligere har været. 

b) Studienævnet diskuterede også eksamensformer og karakterer, samt hvorvidt en praktik-

ansøgning burde vedlægges en udskrift over opnåede eksamenskarakter. Sidstnævnte skal i 

givet fald tages op i det fælles Praktikudvalg.  
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c) Der var mange besøgende på Journalistiks stand til Åbent Hus lørdag den 2. marts, og  

Mette får i disse dage mange spørgsmål, især om hvad der skal stå i den motiverede ansøg-

ning. 

d) Peter orienterede kort om status på optagelsesprøven.  

e) Sine foreslog, at evaluering af undervisning skulle foretages efter eksamen var afholdt – 

evt. før offentliggørelse af karakterer, fordi studerende ellers ikke kan svare fyldestgørende i 

forhold til eksamen i faget. Karsten oplyste, at det har været diskuteret flere gange, men at 

man frygter, at svarprocenten vil være endnu lavere end nu.  

f) Sine stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er flere mundtlige prøver på bachelor-

uddannelsen – husk punktet til Studienævnets temamøde i juni, hvor ændringer af uddannel-

sen skal drøftes! Sine efterlyste endvidere tal på, hvor mange studerende der tager orlov efter 

en eksamensperiode. Sine mener, at mange er udbrændte ovenpå eksamen og derfor ikke mø-

der op på næste semester. 

 

Generelt opfordrede Karsten til, at studerende altid mailer deres kommentarer til undervise-

ren, når de har noget på hjerte, for på den måde går informationerne ikke tabt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.40.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


