
 

 
Side 1 af 4 

STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
9. januar 2017 

J.nr. 033/578 
Referat af møde i  
 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 13. december 2016  
 

 
Deltagere:  Morten Skovsgaard (studieleder), Niels Møller Mikkelsen, Lotte Bach Andersen, Peter Bro og Liselotte 

Nielsen (sekretær).  
 
Afbud fra:  Thor Hedegaard Larsen, Cille Holm Højvang Rasmussen, Sture Sandø og Mathias Søndergaard (faglig 

vejleder).  

 
 

1. Godkendelse af referat af møder 25. oktober 2016 og 22. november 2016 
Godkendt. 

 
 
2. Meddelelser 

Morten nævnte, at det er godt, at der er kommet en bachelorstuderende og en 
kandidatstuderende fra Journalistik ind i det nye studienævn.  

 Ingen bemærkninger til øvrige meddelelser. 
 

a) Ny uddannelsesbekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016, gældende fra 1. februar 
2017. Som noget nyt skal studieordningernes regler også indeholde projektorienterede 
forløbs omfang i ECTS-point og mål for læringsudbytte. Dette skal skrives ind i eksisterende 
studieordninger senest 31. august 2017.  

b) Meddelelse fra dekansekretariatet om, at eksterne censorer alene aflønnes for de timer, de 
erlægger i forbindelse med mundtlige prøver (bortfald af minimumsbetaling). 

c) Studieservice er pr. 1. december 2016 organiseret i følgende enheder:  
- Analyse og kvalitet 
- Registrering og legalitet (tidl. Eksamenskontoret) 
- Internationalisering (tidl. Det internationale kontor) 
- Optag 
- Vejledningscentret 
- Studieservice i byerne 

d) Ved valget til det nye studienævn er Sarah Scheer Pedersen (cand.mag.-uddannelsen) og 
Christina Yoon Petersen (BA-uddannelsen) blevet valgt. Suppleant er Cecilia Anberg 
(cand.mag.-uddannelsen).  

e) Censorrapporter fra sommereksamen 2016 
 
  Sager behandlet af formanden: 

f) Godkendt pensum for Journalistisk håndværk 1 ved vintereksamen 2016/17.  
 

Godkendt ved skriftlig behandling i Studienævnet: 
g) Minimumskrav for eksamensbesvarelse i Digital Praktik er slettet af fagbeskrivelsen.  

 
 
3. Studieordninger 

Studienævnet godkendte de fremlagte tekster om internationalisering til studieordningen for 
bacheloruddannelsen og til studieordningen for cand.public.-uddannelsen. Sekretæren sørger 
for opdatering af studieordningerne og sender dem til endelig godkendelse hos dekanen.  
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4. Fagbeskrivelse for BA-projekt i forårssemestret 2017 

Niels fandt, at der mangler oplysninger om, hvad der måles på i projekter om konceptudvikling. 
Morten svarede, at det er et gråzoneområde og at beskrivelsen ikke umiddelbart kan gøres 
bedre. 
Studienævnet godkendte den fremlagte fagbeskrivelse. Sekretæren sørger for at lægge den på 
uddannelsens hjemmeside.  
 
 

5. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2016 (lukket punkt) 
Der var fremlagt evalueringer for følgende fag: 
  

 
Bachelorfag 

 
% 

Journalistisk håndværk 1 71,1 

Mediesprog 1 70,1 

Vidensfag: Sociologi 43,0 

Journalistiske værktøjer: Journalistisk innovation 46,3 

Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 63,2 

Journalistisk håndværk 2, Radio 3,7 

Journalistisk håndværk 3, Tv 84,0 

Mediesprog 3 19,8 

Vidensfag: Økonomi 9,1 

Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 15,4 

Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 3,0 

Digital journalistik og projektledelse 14,3 

Aktuelle samfundsmæssige problemer 6,6 

 
Kandidatfag 

 

Journalistiske værktøjer: Metode 2 46,2 

Mediesprog 5 70,0 

Mediernes effekt på politiske holdninger og adfærd 45,5 

Journalistisk håndværk A: Skrevne medier 54,7 

Mediesprog A 39,3 

Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 32,7 

Mediejura for journalister 45,3 

 
Studienævnet bemærkede, at Journalistisk håndværk 3, Tv har den absolut højeste svarprocent 
i dette semester.  
 
Studienævnet havde modtaget kritik af evalueringsordningen fra Jonas Nygaard Blom og David 
Nicholas Hopmann. Studienævnet finder fortsat, at den nuværende evaluering er ubrugelig for 
udvikling af undervisningen. Kritikpunkterne sendes videre til Morten Kallestrup i hans egenskab 
af SUL (studie- og uddannelsesleder) på instituttet med opfordring til at tage kritikpunkterne op 
på fakultetsniveau.  
 
 

6. Drøftelse af ordningen med makkerpar i Journalistisk håndværk 2: Radio og 
Journalistisk håndværk 3: Tv 
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en bachelorstuderende, der stiller forslag om, 
at man skal kunne være tre i en gruppe på Radio, ligesom det er muligt på Tv, eller alternativt at 
studerende kan skifte mellem Radio og Tv, hvis der er en makkerløs på begge hold. Den stude-
rende finder, at eksamen i Radio ikke er ens for makkerpar og for makkerløse, fordi man skal 
finde en substitut som speaker og man skal være den, der speaker mest.   
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Studienævnet drøftede forslaget, men besluttede ikke at foretage nogen ændringer for nu-
værende. Der blev lagt vægt på, at gruppestørrelsen i Radio ikke tidligere har været rejst som 
en problemstilling og at den fagansvarlige i Radio har klare overvejelser om, hvorfor grupperne 
ikke skal være større end 2 personer.  

  
 

7. Semestermøde for alle journaliststuderende 
Det har ikke været muligt at finde en dato for semestermøde inden jul, og Morten foreslår derfor, 
at der afholdes semestermøde tirsdag, den 21. februar 2017 kl. 12.15 på Medietorvet. 
Studienævnet tilsluttede sig. Sekretæren sørger for at booke Medietorvet. 
  
 

8. Mediesprog 2  
Mediesprog 2 undervises i forårssemestre med 9-dages ordinær prøve i juni måned (fælles med 
Radio/Tv) og 3-dages omprøve i august (9-dage, hvis den studerende også er dumpet i Radio/ 
Tv). Næste prøve, hvis den studerende er dumpet i juni og august, er næste ordinære prøve i 
juni året efter, men der har ikke hidtil været udbudt en 3-dages prøve i juni.  
 
Studienævnet besluttede, at der på permanent basis skal udbydes en 3-dages prøve i Medie-
sprog 2 i februar måned, første gang februar 2017, og at der skal udbydes både 9-dages og 3-
dages prøver i faget i juni og august måneder, første gang i juni og august 2017.  
 
 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
1698949: Forlænget tid til to eksaminer i januar 2017 – afslået, men eget lokale til stedprøve 
godkendt.  
16/99133: 6 mdrs. udsættelse af  tidsgrænse for at afslutte bacheloruddannelsen [efter mødet 
har det vist sig, at ansøgeren mangler at bestå Journalistisk håndværk 4 for at kunne starte i 
praktik, hvorfor Studienævnsformanden har godkendt udsættelse af tidsgrænsen. /Sekr.] 
16/100836: 12 mdrs. udsættelse af tidsgrænse for at afslutte bacheloruddannelsen grundet 
manglende praktikplads – afslået, fordi der stadig er ledige praktikpladser til forårssemestret 
2017.  
16/98944: 6 mdrs. udsættelse af tidsgrænse for at afslutte bacheloruddannelsen grundet 
dokumenteret sygdom – godkendt.  
16/100776: Dispensation til at aflevere bilag til bachelorprojekt efter afleveringsfristens udløb – 
afslået, men godkendt at bilag kan bruges af vejleder i forhold til tjek af kilder.  
16/98900, 16/98899: Ansøgning om at gå til eksamen i Mediesprog 2 i februar 2017 – 
godkendt.  
16/101621: Ansøgning om at få to obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) fra F14 til at 
tælle som to porteføljeopgaver i eksamen i Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -
metoder og –teknikker 2 – afslået.  
16/99560: Ved tilmeldingen til undervisning i november har en førstesemesterstuderende på BA 
tilmeldt sig undervisning i alle fag på 2., 4. og 6. semester. Liselotte bad om Studienævnets 
godkendelse af, at den studerende må blive frameldt undervisning på 4. og 6. semester, sådan 
at den studerende ikke bruger et prøveforsøg. Studienævnet godkendte frameldingen. 
16/99142: Ansøgning om at måtte aflevere og få bedømt obligatorisk opgave 
(eksamensbetingelse) i Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik efter afleveringsfristens 
udløb – afslået.  
16/98897: Ansøgning om at gå til omprøve i Journalistisk Innovation og Mediesprog 1 i februar 
2017 uden at have deltaget i ordinær prøve i samme termin – godkendt. Der gives en 
afløsningsopgave i Journalistik Innovation i sidste års pensum. Ansøgning om at få til eksamen i 
Mediesprog 2 i februar 2017 – godkendt.  

 
 Sager behandlet af formanden: 
 16/98372: Udsat afleveringsfrist for bachelorprojekt med syv dage.  
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10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
16/97098: Meritoverførsel af Politologisk Grundkursus fra KU til Vidensfag: Politik og forvaltning 
– godkendt. Meritoverførsel til Vidensfag: Økonomi og til Journalistiske værktøjer: Research-
tilgange, -metoder og –teknikker 1 afslået. 
16/98971, 16/100022: Forhåndsmerit af projektorienteret forløb på 20 ECTS til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt.  
16/98966: Forhåndsmerit af tre fag fra KU og et fag fra AU til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen – godkendt.  
16/98969: Forhåndsmerit af to fag fra CBS og et fag fra ITU til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen – godkendt.  
16/98903: Meritoverførsel af Journalistikk og PR fra Universitetet i Agder, Norge, til 
Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations – godkendt.  

 
 Sager behandlet af formanden: 

16/19492, 16/19494, 16/21672: Godkendt individuelt projekt på 2,5 ECTS-point relateret til faget 
Transmedial Storytelling ved IT-Universitetet.  

 
 
11. Eventuelt 

a) Lotte fortalte, at det er en god idé med blokundervisning. Fremmødet er godt, og det er fint at 
kunne fokusere på ét fag. Det er dog ikke optimalt at lægge blokundervisningen i slutningen af 
semestret; den burde i stedet placeres midt i semestret; brug fx dagene efter Newsweek, hvor 
der ikke er håndværksundervisning.  

 
 
Mødet startede kl. 12.30 og sluttede kl. 15. 
   
 
 
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  
 
 
 
 
 
 
Referatet er godkendt af studienævnet ved skriftlig behandling.  
9. januar 2017/Liselotte Nielsen, studienævnssekretær 


