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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              19. oktober 2015 
              J.nr. 033/578 
 
 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 
mandag den 5. oktober 2015 

 
Deltagere: Cille Holm Højvang Rasmussen, Johannes Michelsen, Morten Skovsgaard (studieleder), 

Peter Bro, Thor Hedegaard Larsen, Camilla Pihl (faglig vejleder), Randi Willert Top 
(eksamensplanlægger) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Anne Lea Landsted, Kenneth Reinecke Hansen og Laura Jónasdóttir.  

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. august 2015  

Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
Cille spurgte til punkt f om motiveret ansøgning og optagelsesprøve; Peter svarede, 
at beslutningen om, at alle ansøgere kommer til den skriftlige optagelsesprøve dels er 
begrundet i stort ressourceforbrug ved læsning af motiverede ansøgninger og dels i 
dobbeltarbejde grundet på, at der også er optagelsesprøve til cand.mag.-uddannelsen 
i journalistik, og endelig er der også fra Fakultetets side øget fokus på, hvordan fra-
sortering af ansøgere defineres.  
 
Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser: 
a) Prodekanen for uddannelse har godkendt Studienævnets valg af Cille Holm Højvang Rasmussen 

som ny næstformand. 
b) Opslag om Fulbright-legater; se www.wemakeithappen.dk.  
c) Studielederens Undervisningspakke er udsendt til alle undervisere i E2015.  
d) Fakultetet har 3. september 2015 meddelt studienævnene, at fristen for indsendelse af fagbeskri-

velser til Eksamen er rykket fra 15. september til 20. oktober 2015.   
e) Fagbeskrivelsen for Mediesprog 3 er opdateret: ”lyd- og/eller videofil” er rettet til ”lydfil”. 
f) Optagelsesprøven til BA og cand.mag. i Journalistik finder sted lørdag, den 16. april 2016 og sam-

talerne den 11. og 12. maj 2016. Alle ansøgere inviteres til den skriftlige optagelsesprøve, og det 
forventes, at ca. 200 går videre til optagelsessamtalerne; dvs. at der ikke længere sker nogen fra-
sortering udelukkende på baggrund af den motiverede ansøgning. 

g) Kopi af afgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelse vedrørende meritoverførsel med op-
nået 7-trinsskala karakter eller med bestået.  

h) Juridisk Kontor i SDU’s Rektorsekretariat har udsendt notat af september 2015 med vejledende 
retningslinjer for studienævnenes arbejde med dispensationer og fortolkning af usædvanlige for-
hold. Fakultetet vil udsende supplerende notat om emnet snarest.  

i) Fakultetet har 28. august 2015 udsendt nye skemaer for ansøgning om forhåndsmerit.  
j) Meddelelse om SU i forbindelse med startmerit: ved afgørelser om tildeling af startmerit på 30 

ECTS eller derover, skal Studienævnet foretage en faglig vurdering af, hvorvidt det er muligt for 
den studerende at færdiggøre sit studium på kortere tid end oprindelig planlagt, og såfremt dette er 
muligt, skal SU-teamet i Studenterservice have kopi af afgørelsen om startmerit.  

k) Notat af 31. august 2015 fra Juridisk Kontor i SDU’s Rektorsekretariat om tvangstilmelding af 
studerende og tvangstilmelding efter påbegyndelsen af semestret.  

l) Fakultetets side om Studiefremdriftsreformen er blevet opdateret.  
m) Journalistiks input til Fakultetet om udfordringer med Studiefremdriftsreformen. 
n) Materiale fra informationsmøde 14. august 2015 om nye tiltag for studerende.  

http://www.wemakeithappen.dk/
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefremdriftsreformen
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o) Ny bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau med ikrafttrædelse pr. 1. septem-
ber 2015.  

p) Høring over udkast til forslag til lov om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifi-
kationer.  

q) Information om, at videresendelse af studentermail til privat mail vil blive udfaset i løbet af efter-
årssemestret 2015.  

r) Opdatering af Fakultetets Rammer og Beslutninger for uddannelsesledelse.  
s) Input fra Journalistik til serviceeftersyn af frafald blandt studerende.  
t) Orientering om aftale mellem de samfundsvidenskabelige fakulteter og de erhvervsøkonomiske 

censorkorps: censors forhåndsgodkendelse af eksamensopgaver bortfalder. Dagstudieadministrati-
onen i Odense (DIO) undersøger, om det samme vil gøre sig gældende for de øvrige censorkorps.  

u) Flyer fra SDU Universitetspædagogik om principper og anbefalinger for brugen af Blackboard.   
v) Censorrapporter fra sommereksamen 2015.  
w) Information fra Fakultetet om, at der i fagbeskrivelser for specialer og projektorienterede forløb 

skal tilføjes tekst om, at arbejdes ikke må honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet 
og der samtidig udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til 
afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter; ydes der refusion, skal den 
studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.  

x) Dekanen har 25. september 2015 godkendt opdatering af studieordning 2013 og 2014 for bache-
loruddannelsen i Journalistik; ændringerne er godkendt af Studienævn for Journalistik på møde 18. 
august 2015.  

 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

y) Dekanen har den 30. september 2015 udsendt mail til alle ansatte ved Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet om økonomisk genopretning, herunder afskedigel-
ser, samt om institutændringer. 
 
Randi orienterede de studerende om, at der med virkning fra vintereksamen sker 
en ændring, således at dørene til eksamenslokalet lukkes 30 min., før eksamen går 
i gang – mod tidligere 15 min. Orientering herom bliver lagt på uddannelsens 
hjemmeside og i Blackboard.  

 
 
3. Samarbejde med JyllandsPosten/Politiken og IT-Universitetet om sommerfag 

Peter orienterede om indledende drøftelser mellem JP/Politiken, IT-Universitetet og 
Journalistik på SDU om oprettelsen af et sommerkursus i digital projektledelse – et 
initiativ, der viser, at branchen er interesseret i et samarbejde med journalistuddan-
nelsen på SDU. Studienævnet tilsluttede sig det videre arbejde, og næste trin er at få 
udarbejdet en fagbeskrivelse for faget.  
 
 

4. Udbud af valgfag på BA, på cand.public. og på cand.mag. 
Morten orienterede om, at det påtænkes at oprette valgfag fælles for cand.public. og 
cand.mag.-uddannelsen i forårssemestret 2016. Cand.public.-valgfaget vil kunne ta-
ges som 10 eller 20 ECTS-point. På grund af det sene tidspunkt (fagbeskrivelser for 
foråret 2016 skal være godkendt senest 20. oktober) vil det være nødvendigt at sende 
fagbeskrivelserne til skriftlig godkendelse hos Studienævnets medlemmer. 

 Studienævnet bakkede op om forslaget om nye valgfag på Journalistik.  
 
 

5. Godkendelse af fagbeskrivelse for speciale i F2016 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelse for speciale i forårssemestret 2016 på cand. 
public.-uddannelsens linje A og linje B. Det nye er, at der er indført faglige mini-
mumskrav for at starte speciale, og disse minimumskrav er samtidig eksamensbetin-
gelse, dvs. betingelse for at få bedømt specialet.  

http://sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Medarbejdere/SDUs_elaeringsmedarbejdere
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De faglige minimumskrav for linje A er, at alle obligatoriske fag/elementer på ud-
dannelsen skal være bestået: Akademisk håndværk, Medier og politik, Journalistisk 
filosofikum samt refleksionsopgaven Selvstuderet område; tilsammen 40 ECTS-
point. 
De faglige minimumskrav for linje B er ligeledes, at alle obligatoriske fag/elementer 
skal være bestået, dvs. 70 ECTS-point.  
 
Med virkning fra 1. februar 2016 gælder følgende for specialers andet og tredje prø-
veforsøg: 
Hvis specialet ikke afleveres inden for fristen for første prøveforsøg (bedømmelsen 
udeblevet), har den studerende to uger til at indsende en ny vejlederkontrakt med en 
ændret opgaveformulering, og afleveringsfristen (andet prøveforsøg) er tre måneder 
efter datoen for underskrift på vejlederkontrakten for andet prøveforsøg. 
Hvis den studerende dumper specialet i første prøveforsøg (bedømmelsen -3 eller 00) 
har den studerende to uger efter modtagelsen af bedømmelsen til at indsende en ny 
vejlederkontrakt med en ændret opgaveformulering, og afleveringsfristen (andet prø-
veforsøg) er tre måneder efter datoen for underskrift på vejlederkontrakten for andet 
prøveforsøg.  
Tilsvarende frister gælder for at gøre brug af tredje prøveforsøg for specialet.  
Ovennævnte frister er offentliggjort under Speciale på uddannelsens hjemmeside.  
 
Med virkning fra 1. september 2016 vil specialeskrivningsperioden blive forkortet. 
Afleveringsfristen for speciale (første prøveforsøg) bliver første hverdag i januar 
måned for specialer i efterårssemestre og første hverdag i juni for specialer i forårs-
semestre. Dette er ligeledes offentliggjort under Speciale på uddannelsens hjemme-
side. 
 
 

6. Opdatering af studieordning 2011, 2013 og 2015 for kandidatuddannelsen i 
Journalistik (cand.public.) 
Studieordningerne er opdateret med nye bekendtgørelsestekster og bestemmelser, 
som i hovedtræk er: 
- tilmelding til 30 nye ECTS-point hvert semester 
- ingen mulighed for framelding af tilmeldte fag (hidtidig frist for afmelding af prøve 

er bortfaldet) 
- fast afleveringsfrist for speciale 
- ændring af aktivitetskrav til én prøve inden for et studieår 
- indførelse af tidsfrist for at fuldføre uddannelsen (gældende for studerende der op-

tages pr. 1. februar 2017 og fremefter). 
Studienævnet godkendte ændringerne, som derefter sendes til endelig godkendelse 
hos Dekanen.  

 
 
7. Opdatering af studieordning 2015 for kandidatuddannelsen i Journalistik 

(cand.mag.) 
Studieordningen er opdateret med nye bekendtgørelsestekster og bestemmelser, som 
i hovedtræk er: 
- for optag i 2016 og fremefter gælder: hvis ansøgertallet overstiger antallet af stu-

diepladser, afholdes optagelsesprøve ud fra en toleddet proces 1) en optagelsesprø-
ve og 2) en samtale; 

- tilmelding til 30 nye ECTS-point hvert semester 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Kandidat/Journalistik_kandidat/Specialer/Aflevering_E2015
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- ingen mulighed for framelding af tilmeldte fag (hidtidig frist for afmelding af prøve 
er bortfaldet) 

- fast afleveringsfrist for speciale 
- ændring af aktivitetskrav til én prøve inden for et studieår 
- indførelse af tidsfrist for at fuldføre uddannelsen (gældende for studerende der op-

tages pr. 1. september 2016 og fremefter). 
Studienævnet godkendte ændringerne, som derefter sendes til endelig godkendelse 
hos Dekanen. 
 

 
8. Høring over udkast til Principper for talentudvikling af studerende på SDU 

Studienævnet havde ingen kommentarer til udkastet, men bakker op om initiativet.  
 
 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
15/54790: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale – bevilget. 
15/56085: Framelding af bachelorprojekt – bevilget.  
15/50859: Framelding af omprøve i Journalistiske værktøjer: Researchtilgange,  
-metoder og –teknikker 1 samt dispensation fra deltagekravet i førsteårsprøven - bevil-
get.  
15/54875: Dispensation til at fortsætte i praktik, selv om Journalistisk håndværk 4 ikke 
er bestået – bevilget.  
15/50872: Dispensation fra tilmeldingskrav i E2015 og F2016 – bevilget.  
15/55049: Dispensation fra tilmeldingskrav i E2015 og F2016, ét års udsættelse af tids-
frist for at bestå førsteårsprøven, dispensation til at deltage i omprøve i Journalistisk 
håndværk 1 i februar 2016 uden at have deltaget i ordinær prøve i samme eksamenster-
min – bevilget.  
 
Morten og Peter vil overveje, hvad der kan gøres fremadrettet for at undgå situationer, 
hvor studerende er kommet i praktik uden at have bestået alle håndværks- og medie-
sprogsfag. Cille og Thor foreslår en eventuel midtvejsprøve i Journalistisk håndværk 4.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/54849: Bevilget dispensation til at blive tilmeldt omprøve i Vidensfag 6: Journali-
stik, kommunikation og public relations efter tilmeldingsfristens udløb.  
 
 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
Studienævnet diskuterede principper for, hvad der kan indgå som valgfrit på bachelor-
uddannelsen og på cand.mag.-uddannelsen i Journalistik. Det blev besluttet, at der skal 
gælde forskellige kriterier for de to uddannelser, fordi cand.mag.-uddannelsen lægger 
op til, at de studerende har en anden faglighed med sig fra deres bacheloruddannelse. 
Det blev således besluttet, at der ikke er nogen krav til fagligt indhold på cand.mag.-
uddannelsen, men valgfag skal naturligvis være på kandidatniveau. For bacheloruddan-
nelsen blev det besluttet, at valgfag skal knytte direkte an til journalistiske principper 
og/eller praksis.  
 
Studienævnet bemyndigede Peter og Morten til at gennemgå de fremlagte ansøgninger 
om merit fra tidligere uafsluttede uddannelser for at vurdere, om ansøgerne har bestået 
fag, som jf. ovenstående kan overføres til valgfrit på bacheloruddannelsen. 
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15/57169: Meritoverførsel (startmerit) af Vidensfag: Sociologi på baggrund af fag fra 
RUC (startmerit) - godkendt.  
15/57184: Meritoverførsel (startmerit) af Vidensfag: Sociologi på baggrund af fag fra 
Universitetet i Agder, Norge – godkendt.  
15/57179: Meritoverførsel (startmerit) af Journalistiske værktøjer: Journalistisk innova-
tion på baggrund af fag fra Universitetet i Agder, Norge – afslået.  
15/49728: Meritoverførsel (startmerit) af to fag fra læreruddannelsen i Aarhus, VIA 
University College, til bacheloruddannelsen  – afslået, fordi der er tale om fag fra en 
professionsbacheloruddannelse, som Studienævnet vurderer ikke er på niveau med en 
forskningsbaseret universitetsuddannelse.  
15/52597: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra IVK, Engelsk og Medier, ved SDU til 
valgfrit på BA-uddannelsen – afslået. 
15/48901: Meritoverførsel (startmerit) af Organisation, markedsføring og kommunikati-
on 2 fra IVK, Tysk og Medier, ved SDU til Refleksionsfag: Journalistik, kommunikati-
on og public relations – godkendt. Meritoverførsel af øvrige fag til valgfrit på BA-
uddannelsen – afslået.  
15/51281: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Erhvervsøkonomi ved KU til Videns-
fag: Økonomi – godkendt. Meritoverførsel af Økonometri A til Journalistiske værktøjer: 
Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 – godkendt. Meritoverførsel af øvrige fag 
til valgfrit på BA-uddannelsen – afslået.  
15/57177: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra diplomingeniør-uddannelsen, IT-
retningen, ved DTU til valgfrit på BA-uddannelsen – afslået.  
15/56552: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Litteraturvidenskab ved AU til valgfrit 
på BA-uddannelsen – afslået.  
15/56242: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Amerikanske Studier ved SDU til valg-
frit på BA-uddannelsen – afslået.  
15/48891: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Sambas ved RUC. BK3 Samfundsvi-
denskabelig metode til Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –
teknikker 1 – godkendt. BK1 Politologi til Vidensfag: Sociologi – godkendt. BK4 Øko-
nomi til Vidensfag: Økonomi – godkendt. BK8 Samfundsvidenskabelig kvantitativ me-
tode til Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 – god-
kendt. FK1 Teoretiske perspektiver + Politisk kommunikation til Refleksionsfag: Jour-
nalistik og samfund 1 og 2 – godkendt.  Meritoverførsel af øvrige fag til valgfrit på BA-
uddannelsen – afslået. 
15/54855: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Filosofi ved SDU til valgfrit på BA-
uddannelsen – afslået.  
15/53043: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Medicin ved KU til valgfrit på BA-
uddannelsen – afslået.  
15/55329: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Østeuropastudier ved AU til valgfrit på 
BA-uddannelsen – afslået.  
15/52608: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Medievidenskab ved SDU. Medie- og 
kulturhistorie 2 til Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 + 2 – afslået. Metode- og 
undersøgelsesdesign 1 + 2 til Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –
teknikker 1 + 2, ok til 1 men afslag til 2. Meritoverførsel af øvrige fag til valgfrit på 
BA-uddannelsen – afslået.  
15/56692: Meritoverførsel af fag fra Nordisk Sprog og Litteratur ved AU til valgfrit på 
BA-uddannelsen – afslået.  
15/55327: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Sociologi ved KU. Almen sociologi I + 
II til Vidensfag: Sociologi – godkendt. Elementære samfundsvidenskabelige metoder I 
+ II samt Kvantitative metoder til Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder 
og –teknikker 1 + 2 – godkendt. Meritoverførsel af øvrige fag til valgfrit på BA-
uddannelsen – afslået.  
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15/52684: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra Informationsvidenskab og Kulturfor-
midling ved KU til valgfrit på BA-uddannelsen – afslået.  
15/55332: Meritoverførsel fra afsluttet bacheloruddannelse i Erhvervsøkono-
mi/Matematik ved CBS til Vidensfag: Økonomi - godkendt. Statistiske modeller til 
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 – godkendt.  Me-
ritoverførsel af øvrige fag til valgfrit på BA-uddannelsen – afslået.  
15/53046: Meritoverførsel af Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og public rela-
tions på baggrund af faget Tekst og Tegn fra RUC – afslået.  
15/51809: Meritoverførsel (startmerit) af faget International Journalism and Society fra 
London School of Economic and Political Science til cand.mag.-uddannelsen – afslået, 
fordi faget ikke vurderes til at være på kandidatniveau.  
15/54052 og 54853: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra kandidatuddannelsen i Me-
dievidenskab ved SDU til 10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen – godkendt.  
15/55046: Meritoverførsel (startmerit) af 10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen i 
Journalistik på baggrund af fag fra kandidatuddannelsen i Udvikling og Internationale 
Relationer, Global Refugee Studies ved AAU – godkendt.  
15/53129: Meritoverførsel (startmerit) af Journalistisk metode 1 fra Tillægsuddannelsen 
i Journalistisk Formidling fra AU til cand.mag.-uddannelsen i Journalistik – afslået.  
15/57185: Forhåndsmerit af fag fra University of Turin, Italien, til 25 ECTS valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/53930: Forhåndsmerit af fag fra Lunds Universitet til individuel fagspecialisering  
inden for Asienstudier – godkendt.  
15/51367: Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb ved Institut for Statskund-
skab, SDU, til individuel fagspecialisering inden for internationale studier – godkendt.  

 
 

11. Eventuelt 
a) Vedrørende ny studenterrepræsentant til Studienævnet: Cille orienterede om, at 

hun havde holdt oplæg om studienævnets arbejde for de nye BA-studerende. Det 
blev aftalt, at Peter skal tale med Cille og Thor om valg af nye medlemmer.  

b) Johannes refererede til Studiemiljøundersøgelsen: halvdelen af de journalist-
studerende er pendlere og synes ikke om studiemiljøet, men der er ikke ret mange 
ensomme journalist-studerende. Det blev aftalt, at de studerende kan give eventu-
elt input til undersøgelsen til Morten.  

 
 
Mødet startede kl. 12.00 og sluttede kl. 13.10.  
 
 
 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  


