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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 

22. marts 2016 

J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 16. februar 2016  
 
 

Deltagere:  Morten Skovsgaard (studieleder), Lene Rimestad, Niels Møller Mikkelsen, Peter Bro, Cille Holm Højvang 

Rasmussen, Lotte Bach Andersen, Thor Hedegaard Larsen, Johannes Michelsen (uddannelseskoordinator, 

observatør i studienævnet; gik efter pkt. 7), Camilla Pihl (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra:  Sture Sandø. 

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 7, 3-6, 8-10. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde 26. januar 2016 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Ingen kommentarer til: 

a) Præcisering af studienævnenes kompetence i optagelsessager: studienævn må udelukkende udtale 

sig og kompetence til at træffe afgørelse ligger i Optagelsen. 

b) Høring vedr. den regionale uddannelsespulje på Fyn. 

c) Brev til alle kandidatstuderende på Journalistik (både stud.public. og stud.mag.) om specialeskrivning i 

efteråret 2016.  

d) Vedtagne principper for talentudvikling af studerende på SDU. 

e) Mail fra Studieservice til alle studerende, der har fået tilladelse til at tage fag/prøver på 

kandidatuddannelsen samtidig med, at de er indskrevet på bacheloruddannelsen: de bliver ikke 

automatisk tilmeldt omprøver men skal selv aktivt tilmelde sig via www.sdu.dk/spoc.  

 

Meddelelser uden for dagsordenen 

f) Liselotte oplyste, at Dagstudieadministrationen i Odense skifter navn efter sammenlægningen med 

Kommunikation, og det nye fælles navn bliver Kommunikation og Uddannelse, Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 

 

3. Praktik i udlandet 

Det har hidtil kun været muligt at være i praktik i udlandet i 6 mdr., Niels oplyste, at der begynder at 

komme ønsker fra studerende om at tage hele praktikken, dvs. 12 mdr., i udlandet. Studienævnet 

tilsluttede sig forslaget om at fjerne 6 mdrs. grænsen for udlandspraktik. For at praktik i udlandet kan 

godkendes skal der foreligge en uddannelsesplan for den studerende ligesom der skal være en faglig 

ansvarlig på praktikstedet. Der skal udarbejdes en engelsk fagbeskrivelse for praktikforløbet, sådan at 

såvel studerende som det udenlandske praktiksted kan orientere sig. 

 

 

4. Godkendelse af datoer for opgaveaflevering i foråret 2016 

De studerende havde kommetarer til datoerne for opgaveaflevering på fjerde semester af 

bacheloruddannelsen. Der skal afleveres opgaver i Håndværk 4 den 7. marts og den 18. marts, og 

opgaven den 18. marts er særlig stor. Ind i mellem disse opgaver skal der også afleveres i International 

politik og organisation samt i Journalistik, kommunikation og pr. Studienævnet drøftede forskellige 

http://www.sdu.dk/spoc
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muligheder for at rokere rundt på opgaverne. Morten vil forsøge at ændre datoerne for fjerde semester. 

Der var ingen kommentarer til datoerne for øvrige semestre.  

 

 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2016  

I fagbeskrivelserne for Journalistisk entreprenørskab: Skab dit eget job er der fejl i det antal sider, som skal 

afleveres hvis to eller flere studerende skriver sammen. Studienævnet godkendte ændring sideantallet. 

Fagbeskrivelserne for Skriv kreativ nonfiktion angiver, at eksamen er porteføjleopgaver der stilles i løbet af 

semestret. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt opgaverne skal indleveres til bedømmelse i løbet af 

semestret eller ved slutningen af semestret. Studienævnet godkendte, at opgaverne skal afleveres samlet 

ved semestrets slutning.  

Journalistisk håndværk B: Tv/Radio på cand.mag.-uddannelsen: Den ordinære prøve bliver en 7-dages 

hjemmeopgave. Multimedieprojektet bliver et undervisningsprojekt med mulighed for feedback. Omprøven 

i august bliver ligeledes en 7-dages hjemmeopgave. Studienævnet godkendte disse ændringer. 

Sekretæren sørger for at tilrette fagbeskrivelserne. 

 

 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2016  

Studienævnet havde følgende kommentarer til de fremlagte beskrivelser: 

 

Mediesprog 3: +/- 10% skal fjernes. 

Praktik: der skal tilføjes, at der er hjemmedage undervejs i praktikforløbet. 

Økonomi: Der skal tilføjes ’knæk et regnskab’ ligesom kommunal- og statsregnskaber skal inkluderes. 

Digital praktik (cand.mag.): Peter oplyste, at der kommer ændringer til den fremlagte fagbeskrivelse. 

Journalistisk håndværk 1 (BA): Morten tilføjes som fagansvarlig. 

 

 

7. Uddannelsesberetning 

Johannes bad om Studienævnets input til swot-analysen i dette års uddannelsesberetning, som skal 

afleveres primo april.  

 

Bacheloruddannelsen – Styrker 

- SDU gør meget for et godt studiemiljø 

- stor tilfredshed med undervisere 

- høj indlæringskurve 

- stort fremmøde 

- BA-dimittender får hurtigt job 

- høj forventningsafstemning pga. optagelsesproces 

- lavt frafald 

- godt at der er meget praktisk arbejde 

- mange konfrontationstimer 

 

Bacheloruddannelsen – Svagheder 

- der forskes for lidt i egentligt journalistisk håndværk 

- uddannelsens opbygning er ikke fulgt med opbygningen på arbejdspladserne 

- uddannelsens opbygning afspejler ikke arbejdsmarkedet 

- for stor forskel mellem uddannelsen i journalistik og praktikforløbet 

- ingen specialiseringsmulighed på bachelordelen 

 

Bacheloruddannelsen – Muligheder 

- bedre kobling mellem teori og praksis 

- godt med lærebøger skrevet af Center for Journalistiks medarbejdere 

- bedre kobling mellem praktikforløbet og universitetsuddannelsen; fx krav om læring i praktikperioden. 

 

Bacheloruddannelsen – Trusler 

- fra andre uddannelser  
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- ensretningskrav fra Ministeriet mv. til fag og internationalisering; undervisning i håndværksfag er dyr, 

og hvis der sættes loft over udgifter pr. ECTS, mister uddannelsen sin selvbestemmelse. 

- uddannelsens mangler big data og programmering til hjemmesider 

- forslag om at markedsføre uddannelsen som samfundsjournalist (ikke sportsjournalist) 

 

Kandidatuddannelsen – Styrker 

- højt motiverede studerende  

- der udbydes nu egne valgfag som giver stærkere journalistiske fagligheder 

- valgfag åbner mulighed for egen profil fx kodningskurser fra IT-U 

- stor integration af skrevne og digitale medier allerede på første semester (cand.mag.) 

 

Kandidatuddannelsen – Svagheder 

- dårlig forventningsafstemning på cand.mag.-uddannelsen, for studerende er ’digitalt forskrækkede’ 

 

Kandidatuddannelsen – Trusler 

- indlæringskurven på cand.mag. kan blive for stejl, hvis der ikke sikre en god solid bund 

- er praktikordningen på cand.mag. nok til at give ståsted på arbejdsmarkedet? 

- Studiefremdriftsreformen er en trussel for cand.public.-uddannelsen 

 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

Studieservice har ønsket en udtalelse til ansøgning fra 1201xx om at følge fag og prøver på 

kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet. Ansøgeren mangler bl.a. at bestå et fag på 

fjerde semester, hvilket er grunden til, at Studieservice sender ansøgningen til udtalelse i Studienævnet. 

Studienævnet indstillede, at ansøgeren får dispensation. 

16/2574: Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav, så der læses 15 ECTS i F16 og resterende fag 

inden praktik i F17 – godkendt; Studienævnet bevilgede dispensation fra tilmeldingskrav i F16 (15 ECTS), 

E16 (0 ECTS) og F17 (15 ECTS).  

 

 Sager behandlet af formanden: 

 16/2722: Tilladelse til at blive frameldt fag ved KU, fordi ansøger i F16 er blevet optaget på mere end 30 

ECTS på KU.  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/2380: Ansøgning om forhåndsmerit af faget Sociologi fra Statskundskab, SDU, til valgfrit på 

bacheloruddannelsen (efterårssemestret 2016) – afslået, fordi faget ikke knytter direkte an til journalistiske 

principper og/eller praksis.  

16/4830: Ansøgning om forhåndsmerit af fag fra RMIT University, Australien, til andet semester på 

cand.public.-uddannelsen – udsat; ansøgeren bedes indsende litteraturlister for fagene. 

16/3371: Ansøgning om meritoverførsel af Vidensfag: International politik og organisation – udsat til næste 

møde. 

Studienævn for Litteraturvidenskab havde sendt en ansøgning til udtalelse hos Studienævn for 

Journalistik. Ansøgningen handler om et individuelt tilrettelagt tilvalg (45 ECTS) i Journalistik bestående af 

udvalgte fag fra en bestået bacheloruddannelse i Journalistik fra januar 2014. Ansøgeren læser nu på 

bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab. Studienævnet indstillede, at syv udvalgte fag fra Journalistik 

kan udgøre det ansøgte individuelt tilrettelagte tilvalg. 

 

Sager behandlet af formanden: 

16/2335: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra CBS til valgfrit på cand.public.-uddannelsen.  

 

 

10. Eventuelt 

- Camilla har fået henvendelse fra tidligere BA-studerende, der har bestået nogle af fagene på 

bacheloruddannelsen og spørger, om disse fag kan give merit på cand.mag.-uddannelsen i 

Journalistik. Svaret er nej, fordi fagene på BA og cand.mag. er meget forskellige indholdsmæssigt og 

niveaumæssigt.  
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- Peter pointerede, at det er godt med tid til at drøfte generelle ting som under pkt. 7. 

- Peter oplyste, at Morten og han skal til møde i Ministeriet om muligheden for en 5-årig journalist-

uddannelse.  

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.05.  

 

      

 Morten Skovsgaard 

 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 

    Studienævnssekretær  


