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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              22. oktober 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

torsdag den 12. september 2013  

 

 
Til stede:  Karsten Baagø, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Sebastian Andreasen, Faton Nesi-

mi, Sine Skott Andersen, Amalie Pil Sørensen, Mette Rønn Nielsen, Liselotte Niel-

sen (studienævnssekretær) og Randi Willert Top (sekretær i Studiekontakten).  

 

Fraværende  

med afbud:  Peter Bro. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 15. august 2013  

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

Ad a) Karsten orienterede om, at Syddansk Universitetsbibliotek har købt adgang til ’Me-

diestream’ fra Statsbiblioteket i Aarhus. Mediestream indeholder streaming af radio- og tv-

udsendelser sendt på danske kanaler fra 2005 til nu samt reklamefilm fra perioden 1954-2005. 

Man skal identificere sig via WAYF, hvor man skal vælge Syddansk Universitet som institu-

tion. Brugere logger på med deres SDU login. Mediestream kan findes i bibliotekets database-

liste: http://www.sdu.dk/Bibliotek/Databaser, eller direkte via link: 

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/#info/3. SDUB får desuden AVU-plus-aftalen 

med CopyDan med i købet. Dvs. at forskere, ansatte og studerende kan optage programmerne 

fra deres eget tv på deres harddiske og bruge dem til undervisning og forskning. 

 

Karsten spurgte de studerende til undervisningen på 3. semester. Faton gjorde opmærksom på, 

at der mangler undervisningsuger på ’Journalistiske Værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder 

og –teknikker 2’, men derudover var der ingen kommentarer. Karsten vil sørge for, at ugerne 

bliver tilføjet på læseplanen. 

 

 

3. Tredje høringsrunde for Strategi- og Ledelsesgrundlaget for Syddansk Universitet 

Studienævnet havde ingen kommentarer. Karsten gjorde de studerende opmærksom på et sær-

skilt informationsmøde for studerende den 24. september, som arrangeres af Syddanske Stu-

derende: www.syddanskestuderende.dk.  

 

http://www.sdu.dk/Bibliotek/Databaser
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/#info/3
http://www.syddanskestuderende.dk/
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4. Ændring af prøveformer i to fag ved vintereksamen 2013/14 

’Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2’ 

Studienævnet besluttede på sit møde i juni 2013, at der ekstraordinært skal afholdes eksamen i 

faget i januar 2014. Det er en re-eksamen, idet faget sædvanligvis undervises i forårssemestre. 

Studienævnet godkendte nu, at denne re-eksamen afholdes som mundtlig prøve med intern 

censur i stedet for den sædvanlige skriftlige stedprøve med ekstern censur.  

’Medier og politik’ 

Studienævnet godkendte ansøgning fra underviseren om at måtte afvikle eksamen i form af 

tre hjemmeopgaver i løbet af semestret i stedet for den sædvanlige skriftlige stedprøve. Be-

dømmelsen er uændret én karakter efter 7-trinsskalaen og internt bedømt. De tilmeldte ni stu-

derende er hørt forud for Studienævnets godkendelse. 

 

 

5. Godkendelse af eksamensdatoer for vintereksamen 2013/14 

Godkendt. Der var ros til planen for 3. semester i januar.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/64747: Ansøgning om femte prøveforsøg i ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ – skal un-

dersøges nærmere.  

13/64284: Ansøgning om annullering af prøveforsøg/dispensation til at blive afmeldt omprø-

ven i ’Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr’ i august 2013 pga. personlige om-

stændigheder – bevilget. 

13/63172: Dispensation om at skrive BA-projekt efteråret 2013, selv om et fag ikke er bestå-

et; der er eksamen i faget i januar 2014. Bevilget. Der blev derudover søgt om dispensation 

fra eksamen ’Vidensfag 5: International politik og organisation’ – Studienævnet har ikke 

hjemmel til at dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelse om, at bachelorud-

dannelsen i journalistik er normeret til 210 ects-point.  

13/65876: Dispensation til at skrive BA-projekt i efteråret 2013, selv om to fag ikke er bestå-

et; der er eksamen i fagene i januar 2014. Bevilget.  

 

Sager behandlet af formanden: 

13/63138: Forhåndsgodkendt praktikophold i Palæstina under forudsætning af, at opholdet 

bliver på minimum fem måneder. 

 

  

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/64300: Ansøgning om, at bachelorfaget ’Economy and Society’ fra UC Berkeley merit-

overføres med 10 ects-point og ikke med 5 ects-point – afslået.  

13/63163: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to fag, ’Medieproduceren’ (5 ects) og ’Pro-

duktionstilrettelæggelse’ (5 ects), fra AAU til valgfrit på bacheloruddannelsen (erstatning for 

7. semesters valgfaget). Samtidig søges om dispensation til at skrive ba-projekt, før valgfage-

ne er bestået. Bevilget. 

13/62450: Meritoverførsel af beståede fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Internati-

onal politik’ – bevilget. 

13/64292: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk 

kommunikation og internationale relationer’ - bevilget. 

13/55795: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteratur-

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

ses-ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

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

sering i ’Digital kulturjournalistik’. 

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

tik’. 

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

genren i en krisetid’. 

13/20665: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Religionsviden-

skab’. 

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

i ’Kommunikation’. 

13/64305: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sundhedsviden-

skab’. 

13/41271: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Innovation og 

kommunikation’. 

13/41670: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation og 

kulturstudier’. 

13/40834: Forhåndsgodkendt fag fra AAU og AU til individuel fagspecialisering i uddannel-

sesvidenskab og læringsprocesser’. 

13/42029: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Statskundskab’. 

13/55797: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Social og kulturel 

sameksistens’. 

13/52744: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ‘International politisk økonomi’. 

13/62048: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i ’Digital 

design og kommunikation’. 

13/40172: Forhåndsgodkendt fag fra Columbia University, New York, til individuel fagspeci-

alisering i ’Kommunikation og kampagnejournalistik i internationale organisationer’. 

13/52763: Forhåndsgodkendt fag fra KU og SDU til individuel fagspecialisering i ’Politiske 

processer/samfundsforhold’. 

13/52732: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Digital kultur-

journalistik’. 

 

Sager behandlet af formanden: 

13/62538: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Europapolitisk 

journalistik’. 

 

 

8. Eventuelt 

Faton spurgte til lærerdækningen på Radio, nu hvor den ene underviser er sygemeldt; han 

fandt det problematisk både i undervisnings- og eksamens-øjemed, at holdene i Radio og Tv 

bliver større og større, efterhånden som optaget øges. 

 

 

  Mødet sluttede kl. 14.35. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


