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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              3. februar 2016 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af konstituerende møde samt ordinært møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 26. januar 2016  
 

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

Lotte Bach Andersen, Sture Sandø, Thor Hedegaard Larsen, Johannes Michelsen (ud-

dannelseskoordinator, observatør i studienævnet; gik efter pkt. 12) og Liselotte Nielsen 

(sekretær). 
 

Afbud fra: Cille Holm Højvang Rasmussen og Camilla Pihl (faglig vejleder). 

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-7, 12, 8-11. 

 

 
1. Konstituering af Studienævnet  

Studienævnet valgte Morten Skovsgaard som formand. Cille havde forud for mødet 

skriftligt tilkendegivet, at hun var villig til genvalg som næstformand. Studienævnet 

valgte Cille som næstformand. Begge valg sendes til godkendelse hos dekanen. 

 

Studienævnet indstillede Morten Skovsgaard som studieleder. Dekanen anmodes om 

udpegning. 

 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Studienævnet godkendte, at møderne afholdes i henhold til Standardforretningsorden for 

de kollegiale organer ved Syddansk Universitet.  

 

 

3. Meddelelser 
a) Valgudvalget har 8. januar 2016 meddelt, at følgende studerende er valgt til Studienævn for Journali-

stik pr. 1. januar 2016:  

Thor Hedegaard Larsen 

Lotte Bach Andersen 

Sture Sandø 

Cille Holm Højvang Rasmussen 

b) Rektor har udpeget journalistisk lektor Lene Rimestad og journalistisk lektor Niels Møller Mikkelsen 

som repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere i Studienævn for Journalistik fra 1. januar 

2016 og indtil nyvalg finder sted. 

c) Høring: Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love samt SDU’s hø-

ringssvar.  

d) Regler for frist for fremmøde ved skriftlige stedprøver – beslutning om adgang ved for sent fremmøde 

træffes altid af to personer i fællesskab. 

e) Studienævnenes opgaver i forbindelse med internationalisering af uddannelser.  

file://///Sam.c.sdu.dk/vip/institutter/service%20center/Studieadministrationen/Studienævnsmøder/Studienævn%20for%20Journalistik/2016/Standardforretningsorden%20for%20de%20kollegiale%20organer%20ved%20SDU.pdf
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f) Invitation til workshop om internationalisering af studieordninger.  

g) Invitation til seminar om aftagerpaneler.  
 

Morten nævnte, at studerende nu skal møde én time før, en skriftlig stedprøve starter, og 

at dørene lukkes ½ time inden start (ad d). Peter foreslog, at Studienævnet laves en ek-

samensslide med de informationer, som underviserne skal orientere de studerende om 

forud for eksamen.  

Morten orienterede endvidere om, at studienævnet på et senere møde skal drøfte inter-

nationalisering af uddannelserne (ad e). 

Øvrige meddelelser taget til efterretning. 

 

Meddelelser uden for dagsordenen 

Peter oplyste, at han har taget initiativ til få udarbejdet en vejledning til journalister i, 

hvordan man undgår at begå plagiat. Studienævnet tilsluttede sig ideen. 

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2016  

Fagbeskrivelse for en individuel, valgfri opgave på 2,5 ECTS-point – godkendt.  

  Morten oplyste, at det er nødvendigt med sådan en lille opgave for at udfylde et eventu-

elt ’hul’ mellem et 7,5 ECTS valgfag og en valgfri pulje på 10 ECTS-point. 

 

  Ændret formulering af målbeskrivelsen for Vidensfag: International politik og organisa-

tion gældende for forårssemestret 2016 – godkendt.  

 

  Fagbeskrivelse for Skriv kreativ non-fiktion (ba), et 10 ECTS-point valgfag for bache-

lorstuderende i foråret 2016 – godkendt. Peter gjorde opmærksom på, at der mangler 

timefordeling på faget.  

 

  Lotte oplyste, at der også mangler timefordeling på nogle af fagene på andet semester.  

  Morten vil fremadrettet sætte fokus på, at der skal angives timefordeling i alle fagbe-

skrivelser. 

 

 

5. Omfang af besvarelser: obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) og eksamens-

besvarelser  

Morten redegjorde for forslag om at indføre en maksimal grænse for, hvor lang en be-

svarelse må være, og at for lange besvarelser afvises (dvs. dumpes) uden at blive be-

dømt. Studienævnet drøftede forslaget og enedes om, at der indføres følgende to model-

ler:  

 

enten angives kun en maksimumsgrænse for besvarelsen 

eller angives der både en minimums- og en maksimumsgrænse for besvarelsen.  

 

  Det skal derudover præciseres, hvilke dele der tæller med i besvarelsen (fx faktabokse, 

litteraturlister mv.).  

  Omfangskravene indføres pr. 1. september 2016 – med fagbeskrivelserne for efteråret 

2016.  Morten orienterer om punktet på et medarbejdermøde på Center for Journalistik, 

og information sættes på eksamenssliden (nævnt under pkt. 3).  
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  Lotte gjorde opmærksom på, at medarbejderne i Studiekontakten giver beskeder om 

omfang, som er forskellige fra de beskeder, underviserne giver. Morten konkluderede, 

at Studiekontakten skal henvise til den respektive fagbeskrivelse. 

 

 

6. Opfølgning på semestermøde i december for alle journaliststuderende 

Der blev afholdt semestermøde for alle journalist-studerende den 15. december 2015, og 

emnerne koncentrerede sig omkring mentorordningen, stress og praktik. 

 

Ad mentorordning 

De nye BA-studerende indgår i mange forskellige grupper i studiestarten og i løbet af 

første semester, og de har ønske om kun at indgå i én gruppe. Morten oplyste, at han vil 

lade lejrcheferne komme med et forslag til, hvordan de nye studerende fremadrettet skal 

inddeles i grupper.  

 

Ad stress 

Morten oplyste, at der er udpeget semesteransvarlige undervisere, som skal koordinere 

opgaveafleveringen pr. semester på tværs af fagene. Morten har endvidere tanker om at 

invitere en stress-coach til at give oplæg i undervisningen. Som et yderligere tiltag for at 

forebygge stress vil Morten tage vigtigheden af forventningsafstemning mellem under-

visere og studerende op på et medarbejdermøde på Center for Journalistik. 

 

Morten kigger endvidere på flere modeller til, hvordan og hvor der kan undervises i 

skrivning af akademiske opgaver, og han vil arbejde for, at der laves en standard for re-

ferencer (fx APA).  

 

Studienævnets semestermøde for alle journalist-studerende blev fastlagt [og efterføl-

gende flyttet til tirsdag 3. maj kl. 12.15-13.15 på Medietorvet].  

 

   

7. Fastlæggelse af datoer for studienævnsmøder i forårssemestret 2016  

Følgende datoer blev godkendt og sekretæren udsender Outlook-indkaldelser:  

tirsdag 16. februar, tirsdag 8. marts, tirsdag 5. april og tirsdag 10. maj, alle dage kl. 

12.15-14.00. Endvidere mandag den 27. juni kl. 13.00-15.30 (temamøde).  

 

 

8. Evaluering af undervisningen i efterårssemestret 2015 (lukket punkt) 

Der var fremlagt rapporter over følgende fag: 

  

Fag Svar-

procent 

Journalistisk Håndværk 2, Radio 26,67 

Journalistisk Håndværk 1 46,60 

Journalistisk Håndværk 3 - tv 31,25 

Mediesprog 1 77,67 

Mediesprog 3 42,39 

Vidensfag: Økonomi 21,84 

Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 24,49 

Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og -teknikker 2  ingen 
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angivelse 

Vidensfag: Sociologi 28,00 

Journalistiske Værktøjer: Journalistisk innovation 23,30 

Aktuelle samfundsmæssige problemer 9,09 

Refleksionsfag: Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik 25,49 

Mediesprog 5 30,43 

Journalistiske Værktøjer: Metode 2 23,81 

Kommunikation og public relations  23,08 

Journalistisk Håndværk A: Skrevne Medier 42,86 

Mediesprog A 71,43 

Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik 46,00 

Mediejura for Journalister 25,49 

 

 

  Det blev bemærket, at der havde manglet en undervisningsplan i Vidensfag: Økonomi.  

  Endvidere bemærkede man, at der var tale om meget lave svarprocenter, og at det var 

vanskeligt at sige noget ud fra eksempelvis 12 besvarelser. Hertil oplyste Morten, at 

studelederne hele tiden presser Fakultetet vedrørende svarprocenterne på undervisnings-

evaluering, fordi svarprocenten er faldet, efter at evalueringen blev digital. Morten fin-

der det problematisk, at evalueringen åbnes allerede midtvejs i undervisningen og luk-

kes, inden undervisningen er slut; det optimale vil være, at der evalueres de sidste 15 

minutter af sidste undervisningstime i semestret. 

 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/2055: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale grundet dokumenteret 

sygdom. Studienævnet besluttede, at tilmeldingen til speciale i efteråret 2015 annulleres 

og at tilmeldingen flyttes til foråret 2016.  

16/1919: Ansøgning om at starte forfra på bacheloruddannelsen i 2016 grundet doku-

menteret sygdom – godkendt. Den studerende bevilges dispensation fra tilmeldingskrav 

i foråret 2016, dispensation til at blive frameldt fag og prøver i efteråret 2015 og foråret 

2016 samt dispensation fra krav om deltagelse i førsteårsfag inden for første studieår. 

15/95240: Ansøgning om at blive frameldt fag og prøver i efteråret 2015 samt dispensa-

tion fra tilmeldingskrav i foråret 2016 grundet dokumenteret sygdom – godkendt.  

15/96738: Ansøgning om et tredje forsøg i efteråret 2015 til at bestå den obligatoriske 

opgave i Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik på cand.mag.-uddannelsen – 

afslået; den studerende henvises til at følge faget og skrive opgaven igen i efteråret 

2016.  

 

 Sager behandlet af formanden: 

 15/96678: Udsat afleveringsfrist for tredje porteføljeopgave i Journalistisk håndværk 1 

grundet dokumenteret sygdom.  

 16/2250: Godkendt eftertilmelding til undervisning inkl. prøve i Vidensfag: Politik og 

forvaltning i foråret 2016.  

16/371: Godkendt deltagelse i omprøve i februar 2016 i Journalistisk håndværk 2: Ra-

dio grundet sammenfald af prøver i januar 2016. 

 15/96700, 16/418: Godkendt eftertilmelding til BA-projekt i foråret 2016.  

 16/348: Afslået forlænget tid til prøverne i Journalistisk håndværk A og Journalistik-

kens historie, værdigrundlag og etik på cand.mag.-uddannelsen. 
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 16/586: Godkendt framelding af fag på KU grundet indskrivning på for mange for-

håndsgodkendte fag.  

 15/94620: Godkendt framelding af fag i foråret 2016 i forlængelse af tidligere bevilget 

dispensation fra tilmeldingskrav. 

 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

Intet. 

 

Sager behandlet af formanden: 

15/96722: Godkendt forhåndsmerit af tre fag fra CBS til valgfrit på cand.public.-

uddannelsen.  

 

 

11. Eventuelt 

- Thor gjorde opmærksom på, at der figurerer forskellige afleveringsdatoer for omprø-

ven i Mediesprog 3 i februar 2016 på eksamensplanen og på Blackboard. Problema-

tikken gives videre til Studiekontaktens eksamensmedarbejder. 

- Sture fortalte om den skriftlige prøve i Mediesprog A på cand.mag.-uddannelsen, 

hvor mange studerende havde oplevet tekniske vanskeligheder med universitetets 

pc’ere, og hvor der ikke var givet samme tidskompensation i de to eksamenslokaler. 

Peter bad om, at de studerende sender en mail med beskrivelse af problemerne. 

- Lotte efterlyste (under pkt. 8 undervisningsevaluering) tidligere besked om hvilke 

lærebøger, der skulle købes til fagene, sådan at de studerende kunne anskaffe bøger-

ne før første undervisningstime; eksempelvis havde de studerende pt. [den 26. janu-

ar] endnu ikke fået besked om, hvilke bøger de skulle bruge fra 1. februar. Morten 

sender besked til underviserne om problematikken. 

 

 

12. Høring vedr. censorsystemet 

Der blev fremført følgende synspunkter: 

- det er vigtigt, at to personer bedømmer på en eksamensbesvarelse, men det er ikke 

vigtigt, at den ene er ekstern; 

- mundtlige prøver bør være med ekstern censor; 

- der er ønske om, at censorer tildeles i stedet for nuværende praksis, hvor underviser 

selv skal foreslå en håndfuld censorer; 

- det eksisterende censorsystem er en god ting og bør bevares uanset omkostningerne.  

 

Johannes vil som uddannelseskoordinator på instituttet sørge for at skrive et samlet hø-

ringssvar til Fakultetet.  

 

 

Mødet startede kl. 9.15 og sluttede kl. 11.05. 

 

 

        Morten Skovsgaard 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


