
                                                                                      
              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              6. marts 2015 
              J.nr. 033/578 
Referat af møde i  

 
Studienævn for Journalistik 

mandag den 23. februar 2015  
 

 
Deltagere: Anne Lea Landsted, Cille Holm Højvang Rasmussen, Laura Jónasdóttir, Peter Bro, 

Thor Hedegaard Larsen, Sarah Bech Lundegaard (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen 
(sekretær). 

 
Afbud fra: Jonas Rovsing Hjortdal, Karsten Baagø og Kenneth Reinecke Hansen. 

 
 
1. Valg af formand for Studienævnet 

Peter Bro blev valgt.  
 

 
2. Godkendelse af referat af møde 27. januar 2015  

Godkendt.  
 
 

3. Meddelelser 
a) Danidas Verdensbilledlegat 2015, se mere på http://www.3world.dk.  
b) Fakultetets FAQ vedr. Studiefremdriftsreformen: 

http://sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefrem
driftsreformen  

c) Nye rammer for undervisningsevaluering. 
d) Notat af 4. februar 2015 vedr. muligheder for udlandspraktik. 
e) Nytænkning af Store Matchdag. 

 
Ad a) Peter oplyste, at Center for Journalistik sender opslaget om Danidas Verdens-
billedlegat rundt til alle studerende. 
 
Ad b) Sarah orienterede om, at der bliver et arrangement til studerende om studie-
fremdriftsreformen. Studienævnet forudså en række nye arter af dispensationsansøg-
ninger.  
 
Ad c) Laura fandt, at det er et problem, at Studienævnet ikke længere kan melde 
spørgsmål ind til undervisningsevalueringen og er især bekymret for håndværksfage-
ne. Peter nævnte, at Studienævnet i stedet kunne udforme nogle spørgsmål, som un-
derviseren skal drøfte mundtligt med de studerende.  
Anne Lea pointerede, at hun ønsker individuelle hold-evalueringer i Journalistisk 
Håndværk 1 på første semester BA; sekretæren giver besked til SFEO.  
 
Ad e) Peter nævnte, at Store Matchdag kunne være et punkt til Studienævnets tema-
møde i juni måned.  
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Meddelelser uden for dagsordenen 
Der udestår afklaring på, hvorvidt det fortsat må kræves, at alle håndværks- og me-
diesprogsfag på tredje og fjerde semester skal være bestået for at starte i praktik (i 
forlængelse af studiefremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS nye fag pr. 
semester).  

 
 

4. Fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015  
Der var mindre spørgsmål i de fremlagte fagbeskrivelser, som Peter og Liselotte vil 
sørge for at få udfyldt. Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne med de nævnte 
kommentarer.  

 
Journalistisk Håndværk 1 - godkendt 
Anne Lea mindede om, at der skal tages hånd om studerende, der ikke kan/vil delta-
ge i skosåleugen i faget. Cille foreslog, at den obligatoriske opgave ikke hænger 
sammen med skosåleugen, og at skosåleugen gives fri til almindelig produktion af 
opgaver.  
 
Mediesprog 1 – godkendt. 
 
Journalistiske Værktøjer: Journalistisk Innovation – godkendt. 
 
Vidensfag: Sociologi 
Det blev nævnt, at eksamen fremover ikke skal være fælles med Håndværk 1, og der-
for skal teksten under prøveform tilrettes.  
 
Journalistisk Håndværk 2: Radio – godkendt. 
 
Mediesprog 3 – godkendt.  
Peter orienterede studienævnet om, at han er i kontakt med Jonas og Kenneth om, 
hvordan faget rent praktisk kan afvikles med mundtlig prøve à 30 minutter for ca. 
100 studerende. De studerende foreslog at flytte prøven til december. Peter opsum-
merede, at han arbejder videre med to modeller: enten at flytte prøven i Mediesprog 
3 til december eller at bedømme prøven internt, dvs. med én underviser.  
 
Refleksionsfag: Journalistik og Samfund 2 – godkendt.  
 
Praktik, 6 mdr. og Praktik, 12 mdr. – godkendt.  
 
Aktuelle Samfundsmæssige Problemer 
Peter orienterede om, at Journalistik arbejder med at afvikle valgfaget Aktuelle sam-
fundsmæssige problemer i Oslo – på Lysebu, som ejes af Fondet for Dansk-Norsk 
Samarbejde, der har tilbudt at betale langt størstedelen af opholdet, sådan at de stude-
rende selv kun skal betale rejsen. Der arbejdes med at lave et forløb for studerende, 
der ikke ønsker at tage til Oslo; forelæsningerne vil blive optaget, og der vil blive gi-
vet individuel vejledning og evt. arrangeret besøg på dansk medievirksomhed.  
Studienævnet godkendte, at kurset afholdes på den skildrede måde. 
 
 
Cand.public.-uddannelsens 2. semester 
Journalistiske Værktøjer: Metode 2 
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Der mangler en fastansat underviser, men der er nu fundet en ekstern underviser fra 
Berlin, så faget bliver undervist på engelsk. Studienævnet lagde vægt på, at der skal 
være mulighed for at skrive eksamensbesvarelsen på dansk. 
 
Kommunikation og Public Relations (valgfag) – godkendt. 
Der skal skrive ind, at omprøven er tilsvarende den ordinære prøve. 
 
Cand.mag.-uddannelsens 1. semester 
Mediesprog A - godkendt 
Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik – godkendt  

 
 
5. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2014 (lukket punkt) 
 Der var fremlagt evalueringer i følgende fag: 
 

Bachelorfag % 
Journalistisk håndværk 1 70,53 
Journalistik håndværk 2: Radio 53,66 
Journalistisk håndværk 3: Tv 47,50 
Mediesprog 1 60,42 
Mediesprog 3 46,15 
Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdi-
grundlag og etik 

33,67 

Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 41,98 
Journalistiske værktøjer: Journalistisk innovation 85,42 
Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -
metoder og –teknikker 2 

37,50 

Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi 27,85 
Vidensfag: Sociologi 37,23 
Aktuelle samfundsmæssige problemer 10,34 
Kandidatfag  
Medier og politik 0,00 
Journalistisk laboratorium,  
10 ECTS og 20 ECTS 

0,00 og 
9,09 

 
Det blev aftalt, at Peter tager en snak med den fagansvarlige i og den kommende un-
derviser i Researchtilgange 2. Anne Lea foreslog, at statistik tænkes ind sammen 
med journalistik, for statistisk er meget vigtigt for journalister. 

 
Generelt om uddannelsen nævnte Anne Lea, at faget Mediejura skal indeholde noget 
om Offentlighedsloven, fordi de studerende får brug for emnet på fjerde semester, og 
at Mediejura burde ned på første semester af bacheloruddannelsen. 

 
 
6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/73662 og 15/3656: Ansøgning om at få udbudt prøve i faget Retorik – analyse og 
anvendelse i juni 2015 – godkendt, men der bliver kun udbudt selve den afsluttede 
prøve og ikke de obligatoriske opgaver, som er eksamensbetingelser.  
15/8389 og 15/8390: Ansøgning fra stud.public. A (10 ECTS) og stud.public. B (20 
ECTS) om at måtte lave fælles eksamensprojekt i faget Journalistisk laboratorium – 
udsættes, da der er brug for yderligere oplysninger.  
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15/8270: Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i F2015, selv om tre obligatoriske 
fag svarende til 15 ECTS-point ikke er bestået – afslået.  
15/4133 og 15/4139: Ansøgning om at blive frameldt omprøve i Journalistik Hånd-
værk 3: Tv i februar 2015 – afslået. 
15/4133: Ansøgning om at starte i praktik, selv om to obligatoriske fag ikke er bestå-
et – udsættes, og ansøgeren indkaldes til samtale med studienævnsformanden.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/5117: Afslag på ansøgning om at gå til omprøve i Refleksionsfag 1: Journalistik-
kens historie, værdigrundlag og etik i februar 2015 uden at have deltaget i ordinær 
prøve.  
15/4189, 15/4190, 15/3636, 15/3685 og 15/3802: Godkendt eftertilmelding til under-
visning på fjerde semester af bacheloruddannelsen efter tilmeldingsfristens udløb.  
15/3807: Godkendt eftertilmelding til undervisning på første semester af kandidatud-
dannelsen efter tilmeldingsfristens udløb.  

 
 
7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/73638 og 14/73510: Godkendt forhåndsmerit af LING 503 Functions of Language 
og/eller RWS 600 Reading af Writing Rhetorically, begge fra San Diego State Universi-
ty, USA, til Medisprog 5 på cand.public.-uddannelsen. Godkendt forhåndsmerit af kan-
didatfag fra samme universitet til valgfrit. Afslået forhåndsmerit af en række andre fag 
fra samme universitet. 
15/3662: Afslag på meritoverførsel af faget Samfundsvidenskabelige Grundbegreber til 
et af de obligatoriske fag på første semester af cand.public.-uddannelsen, men godken-
delse af overførsel til 10 ECTS-point valgfrit (”tvungen merit”).  
15/198: Godkendt forhåndsmerit af kandidatfag fra San Diego State University, USA, 
samt kandidatfag fra University of California San Diego, USA, til valgfrit på 
cand.public. B-uddannelsen. Afslået forhåndsmerit af fag på bachelorniveau fra begge 
universiteter.  

 
Sager behandlet af formanden: 
15/2512, 15/687: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialise-
ring inden for Asienstudier.  
15/2501: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra San Diego State University, USA, til 
Journalistisk laboratorium (10 ECTS) på kandidatuddannelsens linje B. 
15/2499: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra San Diego State University, USA, til 
Journalistisk laboratorium (10 ECTS) samt valgfrit på kandidatuddannelsens linje B. 
15/2489: Godkendt forhåndsmerit af Journalistisk laboratorium til individuel fagspecia-
lisering inden for digital kommunikation og design.  

 
 
8. Ændring af mødedato 

Marts-mødet flyttes fra den 26. til den 24. marts 2015.  
April-mødet flyttes fra den 27. april til den 5. maj 2015.  
Sekretæren sender opdateringer i Outlook. 
 
 

9. Eventuelt 
Cille nævnte, at andet semester nu har fag med Peter Starke og at eksamensopgaven 
skal besvares på engelsk. Peter oplyser, at studienævnet har godkendt det, men at 
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man fremover skal være opmærksom på, at eksamensbesvarelser kan afleveres på 
dansk.  
 
På forespørgsel bekræftede Studienævnet, at man opfordrer BA-studerende på andet 
semester til ikke at tage til Store Matchdag i april, men vente indtil det bliver deres 
tur på fjerde semester.  

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.25. 
 
 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  

5 af 5 
 


