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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              26. februar 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 11. februar 2014  
 

 

 

Til stede:  Karen Løth Sass, Kenneth Reinecke Hansen, Karsten Baagø, Sine Skott Andersen,  

     Laura Aller Jónasdottir, Mimi Munch-Jensen, Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder)  

     og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Amalie Pil Sørensen og Peter Bro. 
 

 

 
1. Godkendelse af referat af konstituerende møde samt ordinært møde den 14. januar 2014  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

a) Dekanens godkendelse af formand og næstformand for Studienævnet samt udpegning af 

Karsten Baagø som studieleder. 

b) Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise. 

c) Danidas Verdensbilledlegat 2014 – optakt til ansøgningsrunden. Informationsmøde på 

SDU torsdag den 20. februar kl. 15.00 i lokale U82. 

 

Ingen kommentarer. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

d) Fakultetssekretariatet har i mail af 5. februar 2014 skitseret, hvilke mange opgaver der 

venter i dette forår. Som følge af studiefremdriftsreformen og de dertil hørende mange 

ændringer af uddannelsesregler skal studieordningsskabelonerne ændres væsentligt; i før-

ste omgang skabelonerne for optaget i september 2014 og senere også de igangværende 

studieordninger. Som led i SDU’s ansøgning om at blive institutionsakkrediteret skal der i 

løbet af foråret udarbejdes uddannelsesberetninger og gennemføres tilhørende statusmøder 

for alle universitetets uddannelser.  

e) Referat af fakultetets studieledermøde den 28. januar 2014, hvor bl.a. SUE (Samfundsvi-

denskabs Universitetspædagogiske Enhed) præsenterede en justeret skabelon for fagbe-

skrivelser på fakultetet. Justeringerne er en følge af fakultetets arbejde med implemente-

ring af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring, og skal tjene 

flere formål: dels at sikre alignment på fagniveau mellem læringsmål, indhold, læringsak-
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tivitet og evaluering, og på uddannelsesniveau gennem progression; dels at sikre forvent-

ningsafklaring og deklarere fagets indhold og tilrettelæggelse.  

 

Karsten oplyste hertil, at underviserne på Journalistik havde deltaget i en tema-

eftermiddag om mulighederne for at højne det pædagogiske niveau i undervisningen. 

f) Karsten oplyste endvidere, at han pt. skriver på uddannelsesberetningen, herunder hvor-

dan Journalistik lever op til fakultetets otte delpolitikker, og at han har møde med dekanen 

om uddannelsesberetningen medio marts, hvorefter den vil blive forelagt Studienævnet.  

 

 

3. Høring over principper for studiestart 

Studienævnet fandt, at forslaget generelt indeholder gode tiltag om et reelt og struktureret in-

troforløb, men man brød sig ikke om patroniserende og formynderiske tiltag.  

 Studienævnets kommentarer koncentrerede sig omkring følgende afsnit i høringsudkastet: 

 

 Ad 1.1 Introforløb til alle studerende 

Introforløb for kandidatstuderende: problematisk, når nogle studerende kommer fra SDU og 

ikke har brug for så megen introduktion, og en god del af de øvrige kandidatstuderende kom-

mer fra forskellige andre institutioner.  

 

Ad 1.2 Information før studiestart og i introforløbet 

Information gives, når de studerende har brug for det og der skal arbejdes målrettet på, at de 

studerende ikke oplever at få for meget information på kort tid. Hvad menes der her? Alle de 

nævnte informationer er relevante ved uddannelsens start. De studerende skal selv kunne ad-

ministrere deadlines og skal ikke behandles på formynderisk vis.  

Mette nævnte, at der er brug for information om indholdet introforløbet tidligere, da hun som 

faglig vejleder får mange henvendelser om, hvorvidt man skal bruge pc på dagene, hvilken 

påklædning der kræves (inde/ude). 

 

Ad 1.3 Afstemning af forventninger til deltagelse og arbejdsindsats 

Monitorering af de bachelorstuderendes deltagelse i undervisningsaktiviteterne i løbet af den 

første måned og henvendelse til de fraværende studerende: Studienævnet mener, at det i prak-

sis kræver navneopråb og mødeprotokoller, og stillede spørgsmålstegn ved, om det virkelig 

skal indføres. Man mente, at det vil virke som gymnasietilstande og ikke lægge op til selv-

stændighed hos studerende.  

Man ønskede en forventningsafstemning om fremmøde til undervisning.  

 

Ad 1.4 Indhold og form af introforløbets faglige del på bacheloruddannelser 

Bachelorstuderende har en obligatorisk aktivitet med feedback i løbet af de første 10 uger af 

uddannelsen. Dette kunne for eksempel være en ECTS-bærende prøve i fagligt indhold eller 

portfolio-opgaver, der er forudsætning for deltagelse i senere eksamen.  Det er ikke tilladt 

med obligatoriske opgaver/forudsætningsfag i 1.-årsprøven. Når samtlige fag på 1. – 2. seme-

ster indgår i 1.-årsprøven vil det ikke være muligt. Vil det være muligt at få dispensation? 

 

Akademisk studieforberedelse: de studerende har ønske information om, hvordan en god aka-

demisk opgave skrives, fordi de har oplevet, at underviserne har forskellige krav. 

 

Introduktion til forholdet mellem uddannelsens akademiske kompetencer og det akademiske 

arbejdsmarked: Journalistik retter sig ikke specifikt mod det akademiske arbejdsmarked, så 
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for Journalistiks vedkommende er det nødvendigt med en ordlyd i retning af ”...herunder in-

troduceres den studerende til forholdet mellem uddannelsens akademiske kompetencer og de-

res anvendelighed på det journalistiske arbejdsmarked”. 

 

 

Ad 1.5 Indhold og form af introforløbets sociale del 

Studienævnsmedlemmerne var enige om, at alkohol ikke decideret skal forbydes, men nedto-

nes på rusturen, og at fokus i stedet skal være på mere indhold. Der var ønske om, at undervi-

serne deltager i dele af rusturen.  

 

Ad 1.6 Overordnet om tilrettelæggelse af, og sammenhæng mellem sociale og faglige aktivi-

teter i introforløbet 

Positivt med krav et vist niveau blandt tutorer og om uddannelse af dem. Kenneth meldte sig 

til at formulere krav. Mette nævnte, at det er nødvendigt også at undervise tutorerne i at lægge 

et budget. Karen ønsker sig indflydelse på, hvad der bliver sagt om praktik.  

 

  

4. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/3846: Ansøgning om dispensation fra kravet om at have deltaget i ordinær prøve for at gå 

til omprøve i februar – afslået fordi der ikke foreligger lægeattest.  

14/2037: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 1. juni 2015. 

14/2043: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. oktober 2014. 

14/2421: Dispensation vedr. studieinaktivitet – bevilget med slutdato 31. december 2015. 

14/3382: Dispensation til at gå til reeksamen i Mediesprog 1 (Håndværk 1 er allerede bestået) 

og Mediesprog 2 i juni 2014 – bevilget.  

 

Hastebehandlet af studienævnsformanden: 

14/1095, 14/1096, 14/2420, 14/3002, 14/3004, 14/3007, 14/3008, 14/3009, 14/3010: Ansøg-

ning om at få bedømt Mediesprog, selv om fælles eksamensbesvarelse kun er afleveret på 

Blackboard i Journalistisk håndværk – bevilget.  

 

 

5. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/514: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fem fag fra The New School i New York til 

individuel fagspecialisering i social ulighed og journalistik – afslået fordi tyngden i fagene er 

på skønlitterære og kulturelle aspekter, som Nævnet vurderede ikke kunne indgå i en fagspe-

cialisering med titlen ”Social ulighed og journalistik”. Studienævnet gjorde opmærksom på, at 

det er muligt at søge titelændring på fagspecialiseringen. 

14/2394: Ansøgning om meritoverførsel af ’Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -

metoder og –teknikker 1’ på baggrund af ’Metode I’ fra KU – godkendt.  

14/3364: Ansøgning om meritoverførsel af ’Vidensfag 5: International politik og organisati-

on’ på baggrund af ’Government, Politics and Policy-Making in the Americas’ fra CBS – af-

slået fordi såvel kerneindhold som anvendt litteratur i Vidensfag 5 er væsentlig forskellig fra 

CBS-fagets.  

 

Behandlet af studienævnsformanden i overensstemmelse med tidligere identiske ansøgninger: 

13/75714, 13/75715: Ansøgning om meritoverførsel af ’Journalistiske værktøjer 3: Research-

tilgange, -metoder og –teknikker 2’ på baggrund af ’Metode og undersøgelsesdesign I’ – god-

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

ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

14/2388: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i kommunikation. 

14/2053: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i Digital 

design og kommunikation. 

14/2052: Forhåndsgodkendt fag fra Statskundskab på SDU til individuel fagspecialisering i 

politik og formidling. 

13/75716: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i social og kulturel 

sameksistens. 

14/708: Forhåndsgodkendt fag fra RUC til individuel fagspecialisering i sundhed og samfund. 

 

 

6. Eventuelt 

a) Kenneth nævnte, at honoraret for gæstelærere er 2.000 kroner for tre timers forelæsning + 

transport, hvilket er urimeligt lavt. Studienævnet indstiller til instituttet, at taksten forhøjes 

til 4.000 kroner. Karen opfordrede til, at flere fag kan slå sig sammen om samme gæste-

lærer.  

b) Karen opfordrede de studerende til i god tid at invitere undervisere til afslutning på 4. se-

mester; de senere år er dato for fodbold/fest meldt ud for sent til, at underviserne har kun-

net deltage. 

c) Mette havde en konkret forespørgsel fra en studerende, der har sammenfald af omprøver i 

februar; der blev aftalt en ny afleveringsdato til den studerende. 

d) Karsten orienterede om, at der er mange lederskift i dette semester: Jesper Strandskov 

stopper som dekan og fratræder, så snart hans efterfølger er fundet; prodekanen for uddan-

nelse Jan Guldager stopper den 28. februar og institutleder ved Statskundskab Poul Skov 

Dahl stopper ligeledes den 28. februar. Niels Ejersbo er konstitueret som institutleder, ind-

til en efterfølger er blevet ansat.  

e) Der er forvirring omkring omprøven i februar i Mediesprog på bachelor og kandidat. De 

bachelorstuderende ser forkert på eksamensplanen, som de finder uoverskuelig, og synes, 

at der er kort tid fra karaktergivningen til afholdelse af omprøven. Karsten svarede, at plan-

læggerne gør alt, hvad de kan for at placere prøver bedst muligt, men det er nødvendigt, at 

prøverne ligger så tæt. Laura foreslog om prøven i Håndværk 1 kunne ligge i december 

måned. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.25.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


