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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              22. oktober 2013 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 8. oktober 2013  

 
Til stede:  Karsten Baagø, Peter Bro (deltog ikke i behandlingen af 13/65478), Faton Nesimi, 

Sine Skott Andersen, Mette Rønn Nielsen og Liselotte Nielsen (studienævnssekre-

tær). Mona Maoued og Maria Jeppesen, begge fra Dagstudieadministrationen, deltog 

i behandlingen af pkt. 3.   

 

Fraværende  

med afbud:  Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Amalie Pil Sørensen og Sebastian Andreasen.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 12. september 2013   

 Ikke udsendt.  

 

 

2. Meddelelser 

a) Invitation til studiesamtale udsendt til ti studerende (optag 2012), som er dumpet en/flere 

fag på første studieår. 

b) Brochure om engelsk-sprogede uddannelser på Samfundsvidenskab ’35 Study Programmes 

2014 – Business & Social Sciences – Study in Denmark’. 

c) Valg 2013; såvel undervisere (valggruppe I) som studerende (valggruppe III) er på valg til 

studienævnet med funktionsstart 1. januar 2014. Undervisere vælges for fire år og stude-

rende for ét år ad gangen. 

d) Referat af Studieledermøde den 10. september 2013: ad pkt. 5 Projektorienterede forløb. 

e) Orientering om ændring af Universitetsloven – studiefremdrift.  

f) Studie- og karrierearrangementer i efteråret for studerende: 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+

Studerende.  

g) Godkendte specialekontrakter. 

 

Karsten fremhævede pkt. c ’Valg 2013’ af bl.a. studenterrepræsentanter til studienævn, og op-

fordrede de studerende til at sørge for at få opstillet kandidater. Karsten sørger for at sende 

mail til alle journaliststuderende om valget, og både han og Peter stillede sig til rådighed for 

at orientere om studienævnets arbejde og opstillingsproceduren, hvis de studerende ønsker 

det.  

 

Karsten refererede fra studieledermødet den 10. september 2013, at den fremtidige instituti-

onsakkreditering stiller krav om, at praktikforløb skal evalueres, hvilket Journalistik må for-

berede sig på. 

Endvidere nævnte han, at der er ændringer på vej i eksamensbekendtgørelse og uddannelses-

bekendtgørelser, hvilket vil medføre en del ændringer i studieordningerne. 

 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+Studerende
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+Studerende


                                                                                      

2 af 4 

 

Karsten reklamerede også for Karriere- og Vejledningscentrets arrangementer, som både er 

spændende og lærerige for studerende. 

 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Fakultetet har udsendt høring om delpolitik for uddannelse med frist allerede den 23. oktober, 

hvilket er inden næste studienævnsmøde. Hvis nogen af medlemmerne har kommentarer, kan 

de maile til Karsten, der vil sørge for at svare. Peter gjorde opmærksom på, at journalistik ik-

ke har forskningsbaseret undervisning i håndværk endnu.  

 

 

3. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2014 

  

Viden 5: International politik og organi-

sation 

Ingen ændringer 

Værktøjer 2: Research 1 Ingen ændringer 

Viden 2: Journalistisk  Innovation Ændringer; ny fagansvarlig, litteratur, 

undervisningstidspunkt, skemalagt under-

visning, supplerende information til prøve-

form 

Viden 6: Journalistisk kommunikation 

og PR 

 

Ændringer; skemalagt undervisning 

Refleksion 3: Journalistik og Samfund 2 Ændringer; ny fagansvarlig, undervis-

ningstidspunkt, undervisningsform, eksa-

menstidspunkt, kommentarfelt slettet 

Journalistiske Værktøjer 1: Mediejura 

for journalister (ekstraordinært) 

 

Ændringer; litteratur 

Håndværk 2 – Radio og web  

(ændret til Håndværk 2 – Radio) 

Ændringer; ny titel, formål og sigte, ind-

hold, målbeskrivelse, supplerende infor-

mation til prøveform  

Mediesprog 2 Ændringer; Indhold, Litteratur, suppleren-

de information til prøveform,  

Håndværk 3 – TV Ingen ændringer 

Håndværk 4 Ændringer; Ny fagansvarlig, Indhold, 

eksamensbetingelser, supplerende infor-

mation til prøveform 

Journalistikkens praktik Ændringer i litteratur, eksamenstidspunkt, 

supplerende information til prøveform 

Akademisk håndværk  Ingen ændringer 

Medier og politik Ingen ændringer 

Journalistisk filosofikum Ingen ændringer 

J-lab  Ændringer; Eksamensbetingelser 

Speciale A Ingen ændringer 

Speciale B Præcisering: supplerende information til 

prøveform 
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Retorik – analyse og anvendelse Ingen ændringer 

Praktik Ændringer; Undervisningsform, supple-

rende information til prøveform 

Bachelorprojekt Ingen ændringer 

 

Vidensfag 2: Journalistisk innovation: ingen titelændring på dansk, men engelsk titel er mis-

visende og skal være ’Journalistic Innovation’. 

 

De fremlagte fagbeskrivelser med ændringer i ovenstående skema blev godkendt. Karsten 

gennemgår fagbeskrivelserne og laver eventuelle præciseringer og tilrettelser, men ikke større 

ændringer; hvis der skulle være større ændringer, kommer de op på et studienævnsmøde igen. 

 

Sine fandt, at International Politik er alt for omfattende til 5 ects-point; de studerende skal 

kunne alt for meget og huske alt for meget til den mundtlige prøve; forventningerne er alt for 

høje. Peter oplyste, at der fremover (i fagbeskrivelser for efterårssemestret 2014) skrives time-

tal ind i fagbeskrivelserne, så underviser og studerende ved, hvad de kan forvente.  

Faton spurgte generelt til angivelse af undervisningssprog dansk/engelsk. Sine fortalte, at det 

er svært, når spørgsmål er udformet på engelsk, da det kan give tvivl om, hvorvidt spørgsmå-

lene er forstået korrekt. Peter tilsluttede sig, at spørgsmålene stilles på dansk og i givet fald 

oversættes fra engelsk til dansk i de fag, det måtte vedrøre.  

 

 

4. Ny studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik for optag 2014 

Peter orienterede om strukturen på den reviderede bacheloruddannelsen, som skal starte pr. 

september 2014: der bliver fem søjler (håndværk, mediesprog, værktøjer, viden og refleksi-

on), og hver søjle får en tovholder, der har til opgave at sikre progressionen; måske kommer 

der også en semesteransvarlig på tværs af fagene. De største ændringer bliver i vidensfagene, 

hvor International Politik bibeholdes, men de øvrige tre vidensfag bliver mindre politologiske 

end tidligere. Der kommer et helt nyt økonomifag, et fælles politik- og forvaltningsfag og på 

første semester et bredt sociologifag. Der vil forsat være et valgfag på 7. semester, og det er 

planen at udbyde to eller måske endda tre forskellige valgfag.  

 

Studienævnet godkendte strukturen i studieordningen. Den skrevne studieordning inkl. over-

gangsregler fremlægges til godkendelse på næste studienævnsmøde.  

  

 

5. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2013  

Alle fag, der er undervisning i, skal evalueres. Der skal ændres i spørgsmålene fra Studienæv-

net. Man drøftede, om det er muligt at evaluere efter eksamens afholdelse.  

Peter vil komme med et forslag til nye spørgsmål fra Studienævnet til næste studienævnsmø-

de, og Karsten vil undersøge, om der er tilladt først at evaluere efter eksamens afholdelse. 

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/64747: Ansøgning om femte prøveforsøg i Vidensfag 3 Offentlig Forvaltning – godkendt. 

Tidsfrist for beståelse af førsteårsprøven forlænges med seks måneder. Ansøgeren indkaldes 

til samtale med studieleder.  

13/65877: Ansøgning om meritoverførsel/fritagelse for de løbende opgaver i ’Refleksionsfag 

1: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik’ – ansøgning trukket tilbage. 

13/65441: Ansøgning om særskilt bachelorperiode i efterårssemestret 2013 grundet sygdom – 

afslået. Den studerende henvises til at følge næste bachelorforløb, der starter i januar 2014.  
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13/65762: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale – godkendt.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/65478: Ansøgning om meritoverførsel af fag til valgfag på 7. semester af bacheloruddan-

nelsen – afslået, fordi fagene der søges meritoverført er bestået mere end to år før ansøgnings-

tidspunkt. Iflg. studieordningens pkt. 6.1 (godkendt på studienævnsmøde den 19. februar 

2013) må fag, der søges meritoverført til valgfrit, maksimalt være bestået to år før ansøg-

ningstidspunktet.  

13/39294: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to kandidatfag (‘280H Development and 

Modernization’ samt ‘280P The U.S. in Compartive and Historical Perspective’), et bachelor-

fag til halvt ects-omfang (130AC Social Inequalities, American Cultures) samt ændring af 

fagspecialiseringstitel fra ’Økonomisk og politisk sociologi’ til ’Økonomisk ulighed’ - god-

kendt.  

 

 

8. Eventuelt 

a) Faton spurgte til tirsdagsarangementer - de starter ugen efter efterårsferien. 

 

b) Peter orienterede om, at Den Fynske Bladfond donerer 30.000 kroner til bedste speciale.  

 

 

Mødet slut kl. 14.00.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


