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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
30. juni 2016 
J.nr. 033/578 

 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

fredag 24. juni 2016  
 

 
Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder), Lene Rimestad, Niels Møller Mikkelsen, Lotte Bach Andersen, Thor 

Hedegaard Larsen, Camilla Pihl (faglig vejleder), Johannes Michelsen (uddannelseskoordinator, obser-
vatør) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Cille Holm Højvang Rasmussen og Mathias Søndergaard (faglig vejleder). 
 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde 10. maj 2016  
 Godkendt. 
 
 
2. Meddelelser 
 Ingen kommentarer til meddelelserne. 
 

a) Høring over reviderede bekendtgørelser for akademi- og diplomuddannelser.  

b) Høring over bekendtgørelse om  

- bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 

- eksamen og censur ved universitetsuddannelser 

- ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne 

- ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne 

- ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne 

- tilskud og revision m.v. ved universiteterne 

der alle udmønter ændringer i universitetsloven. 

c) Skrivelse fra Fakultetet om udmøntning af den nye universitetslov på SDU. 

d) Præcisering af, at deltagelse i omprøve ikke kræver deltagelse i den ordinære prøve, dvs. ’udeblevet’ giver også 

adgang til omprøve.  

e) Kandidatoptag 2016 – estimering af overbookning. 

f) Orienteringsbrev om proces ved ønske om ændring af titel og andre forhold. 

g) Forsinkelsessamtaler ved 6 måneders og 12 måneders forsinkelse: Studienævn for Journalistik har indkaldt 8 BA-

studerende og 24 kandidatstuderende til 12 måneders forsinkelsessamtale. 

h) Referat af møde 3. juni 2016 i Styrelsen ved Center for Journalistik.  

i) Læseplaner for efterårssemestret 2016. 

 
Meddelelser uden for dagsordenen: 
j) Notat af 23. juni 2016 fra Juridisk Kontor om proportionalitetsprincippet og regler for seneste 

afslutning af bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. 
 
 
3. Studieordning 2016 for bacheloruddannelsen i Journalistik 

Universitetet har besluttet, at førsteårsprøven fremover skal være bestået inden udgangen af 1. 
år på bacheloruddannelsen (mod tidligere to år), og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har 
besluttet, at omfanget af førsteårsprøven skal være på 30 ECTS-point.  

 
I forlængelse heraf besluttede Studienævnet, at førsteårsprøven i studieordning 2016 for BA i 
journalistik består af følgende delprøver på uddannelsens første semester: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_journalistik/ledelse+og+administration/styrelsen/referater_styrelsen
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 Journalistisk håndværk 1  ................................................................... 10 ECTS 
 Mediesprog 1 ........................................................................................ 5 ECTS 
 Journalistiske værktøjer: Journalistik innovation .................................. 5 ECTS 
 Vidensfag: Sociologi ............................................................................. 5 ECTS 
 Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik ......... 5 ECTS 
 I alt ...................................................................................................... 30 ECTS 
 

Der er ordinær prøve (1. prøveforsøg) og omprøve (2. prøveforsøg) i vinterterminer, og der 
udbydes allerede fornyet prøve (3. prøveforsøg) i Journalistisk håndværk 1, Mediesprog 1 samt 
Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik i sommerterminen, dvs. ved den 
ordinære termin i juni måned. Studienævnet besluttede, at der fremadrettet også skal udbydes 
prøver i de to øvrige fag, Journalistiske værktøjer: Journalistik innovation samt Vidensfag: 
Sociologi, om sommeren. Derved får studerende mulighed for at få alle tre prøveforsøg inden 
for det år, de har til at bestå førsteårsprøven. 

  
 Krav til beståede fag for at starte i praktik 

I studieordning 2016 for BA i journalistik bliver kravet for at starte i praktik, at følgende 
elementer er bestået: 
 

- førsteårsprøven 
- samtlige fag på andet semester (såvel håndværk, mediesprog og akademiske fag) 
- alle håndværkfag til og med fjerde semester 
- alle mediesprogsfag til og med fjerde semester 

 
 Dermed bliver kravene de samme som på hidtidige studieordninger. 

 
 
4. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2016 (lukket punkt) 

Der var fremlagt rapporter for følgende fag: 
 

Fag Svar % 

BACHELORFAG  

Journalistisk håndværk 2: Radio 45,1 

Journalistisk håndværk 4 36,3 

Journalistisk håndværk 3: Tv 82,0 

Mediesprog 2 61,3 

Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1 57,7 

Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 52,0 

Vidensfag: Politik og forvaltning 31,3 

Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations 24,7 

Mediesprog 4 38,8 

Journalistiske værktøjer: Mediejura for journalister 15,9 

Vidensfag: International politik og organisation 25,3 

  

KANDIDATFAG  

Refleksionsfag: Medier og samfund 28,0 

Journalistiske værktøjer: Metode 1 26,3 

Mediesprog B 76,1 

Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium 20,8 

Skriv kreativ nonfiktion 42,6 

Journalistisk entreprenørskab: Skab dit eget job 14,3 

 
Studienævnet bemærkede, at der igen i dette semester er lave svarprocenter. Studienævnet er 
utilfreds med, at evalueringen afvikles og lukkes 2/3 inde i semestret, da det giver målinger, der 
er overfladiske og ikke valide. Det blev påpeget, at underviserne tidligere havde mulighed for at 
tilføje fagspecifikke spørgsmål, men det er nu faldet bort. Spørgsmålene i evalueringen i dag 
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siger ikke noget om fagets indhold og pensum. Man ønsker muligheden for fagspecifikke 
spørgsmål genindført.  
 
Det blev aftalt, at Morten samler Studienævnets kritikpunkter sammen, og sammenskrivningen 
fremlægges til godkendelse på næste studienævnsmøde.  
 

 
5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/27655: Ansøgning om dispensation til at blive frameldt alle prøver i sommerterminen 2016, 
fra tilmeldingskrav i E16 og fra slutdato for uddannelse pga. dokumenteret sygdom – bevilget. 
Ny slutdato for uddannelse 31. januar 2019.  
16/21442: Ansøgning om at blive tilmeldt omprøve i Vidensfag: International politik og 
organisation i august 2016 uden at have deltaget i ordinær prøve i samme termin begrundet i 
praktik – afslået; den studerende henvises til at gå til eksamen i januar 2018.  

 
 Sager behandlet af formanden: 

16/27234, 16/27650, 16/21470, 16/23458, 16/23616, 16/23613, 16/24002, 16/21945, 16/21955, 
16/21834, 16/21728 og 16/26780: Dispenseret fra tilmeldingskrav i E16 pga. manglende 
praktikplads.  
16/23450 og 16/21430: Godkendt framelding af prøver ved sommereksamen 2016 pga. 
dokumenteret sygdom. 
16/23457: Afslået dispensation om at måtte aflevere obligatorisk opgave 2 
(eksamensbetingelse) i Vidensfag: International politik og organisation for tredje gang i samme 
semester (F16).  
16/21473: Godkendt at specialeskrivning sættes i bero pga. dokumenteret sygdom.  
16/21410: Godkendt eftertilmelding til prøve i Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2. 
16/21766: Godkendt eftertilmelding til prøve i Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 samt 
godkendt tilmelding til omprøve i Journalistisk håndværk 2: Radio i august måned. 
16/21934: Godkendt at rettidig afleveret obligatorisk opgave i Journalistisk håndværk 4 bliver 
bedømt. 
16/25898: Godkendt eftertilmelding til prøve i Mediesprog 3. 
16/25897: Godkendt framelding af prøve i Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium 
på 20 ECTS-point; ansøgeren er tilmeldt faget på 10 ECTS-point.  

 16/27659: Godkendt eftertilmelding til fag og prøver i E16. 
 
 
6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsler (lukket punkt) 

16/21452: Meritoverførsel af Medieteori og analyse II fra Medievidenskab, SDU, til valgfrit (7. 
semester) på BA-uddannelsen – godkendt. 
16/21498: Meritoverførsel af Medieteknologi, kommunikation og samfund samt Medieproduktion 
fra uddannelsen i Humanistisk Information, AAU i København til valgfrit (7. semester) på BA-
uddannelsen – godkendt.  
16/21491: Meritoverførsel af Litterær metode og analyse 2 fra Studienævn for Dansk, Litteratur, 
Kultur og Medier, SDU, til valgfrit (7. semester) på BA-uddannelsen – godkendt.  
15/57182: Ansøgning om at få aktivitet inden for ’American in the Age of Rock’n Roll’ fra 
universitetet i Torino, Italien, godkendt som kandidatfag og til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen – godkendt.  

 
Sager behandlet af formanden: 
16/26798: Givet forhåndsmerit af tilsammen 12 fag fra KU, AAU og AU til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen. 
16/26779: Givet forhåndsmerit af tre fag fra KU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen. 
16/26799: Givet forhåndsmerit af to fag fra CBS til valgfrit på cand.public.-uddannelsen. 
16/23454: Givet forhåndsmerit af faget Retorisk teori og analyse fra KU til valgfrit (7. semester) 
på BA-uddannelsen. 
16/21672: Givet forhåndsmerit af tre fag fra IT-Universitetet til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen. 
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16/21424: Givet forhåndsmerit af seks fag fra KU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen. 
16/21425: Givet forhåndsmerit af to fag fra KU og to fag fra AU til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen. 
16/21949: Givet forhåndsmerit af to fag fra Studienævn for Kulturstudier ved SDU til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen. 
16/23870: Givet forhåndsmerit af fire fag fra Statskundskab, KU, til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen. 

 
 
7. Eventuelt 

a) Studienævnet drøftede kort det generelle krav om, at bachelorprojekter fra foråret 2017 skal 
skrives parvis. Johannes oplyste, at punktet skal drøftes på september-mødet i Fakultetets 
Uddannelseskomité. Niels pointerede kraftigt, at BA-projekter inden for tv skal kunne laves 
enkeltvis, fordi den studerende har et medie i ryggen og job efterfølgende (erhvervskontakt, 
lån af udstyr, arbejdsplads for den BA-studerende på en erhvervsarbejdsplads giver stor 
læring). 

b) Lotte fortalte, at de studerende er meget glade for de to dage til Mediesprog 2 i forlængelse 
af radio-/tv-eksamen, og Sture tilføjede, at stud.mag.’erne også gerne ville have haft to dage 
i stedet for en enkelt dag. 

c) Der blev fastlagt følgende mødedatoer i efterårssemestret: 23. august, 20. september, 25. 
oktober, 22. november og 13. december, alle dage kl. 12.15-14.00.  

 
 
8. Temapunkt: Kriterier for valgfag på bacheloruddannelsen 

Studienævnet drøftede med udgangspunkt i sidste mødes og dette mødes meritansøgninger, 
hvilke kriterier der skal gælde for valgfag på bacheloruddannelsen. Udfordringen er, at mange 
BA-studerende har gået på andre uddannelser inden optagelsen på Journalistik, og de vil derfor 
få ’tvangsmeriteret’ beståede fag fra tidligere uafsluttede uddannelser, jf. § 17 i bachelor-
adgangsbekendtgørelsen. 
Studienævnet besluttede at holde fag i sin praksis gennem det seneste år, nemlig at valgfag på 
BA-uddannelsen skal knytte direkte an til journalistiske principper og/eller praksis. Studerende 
kan henvende sig til uddannelsens faglige vejleder for at få råd til, hvilke valgfag uden for 
Center for Journalistik det vil kunne betale sig at søge forhåndsmerit af.  
 
På næste møde vil Studienævnet drøfte, om der skal indføres en tilsvarende praksis for valgfag 
på cand.mag.-uddannelsen i Journalistik. Til mødet undersøger sekretæren hvilke valgfag der 
er givet merit hhv. forhåndsmerit for på cand.mag.-uddannelsen i det år, uddannelsen har været 
i gang.  

 
 
9. Temapunkt: Praktik og stress – i mellemlangt og langt perspektiv 

Morten refererede til en spørgeskemaundersøgelse om stress blandt de journalistik-studerende, 
der har vist, at studerende især har problemer med tid og planlægning samt har svært ved at 
overskue mange opgaver på samme tid.  
Morten orienterede om, at underviserne på fjerde semester har mødtes for at drøfte ændringer 
på fjerde semester i F17. Man har drøftet en reducering af antallet af obligatoriske opgaver i 
fagene på fjerde semester BA samt en anderledes struktur i afviklingen af fagene: en før-
praktik-blok, en praktikblok og en efter-praktik-blok.  
Niels oplyste, at praktikforløbet i F17 bliver ført tilbage til den gamle model, og branchen har 
forpligtet sig på, at praktikforløbet maksimalt vil optage 14 dage af semestret. Niels oplyste 
endvidere, at der bliver praktikforberedende timer forud for praktikken, men at timerne ikke 
bliver integreret i håndværksundervisningen. 
Vedrørende fjerde semester nævnte de studerende, at lange formater er godt, men at der ikke 
er kontinuitet i semestret. Der blev undervist meget grundigt i digitale dele. Den valgte litteratur 
til Håndværk 4 blev kritiseret for at være irrelevant; litteraturen var ikke fastlagt på forhånd men 
blev uddelt undervejs. Hvad der blev krævet til eksamen i Håndværk 4, var blevet undervist i 



 

   

 

Side 5 af 5 

Mediesprog 4. De studerende fandt, at de obligatoriske opgaver på semestret udelukkende 
tjente til at opfylde formalia og gav ingen læring. 
 
I forbindelse med portefølje-opgaver blev det nævnt, at det er vigtigt at give de studerende 
grundig feedback på opgaverne – anerkendelse er vigtigt for ikke at udvikle stress. Der blev 
nævnt mindre holdundervisning og mere individuel coaching. Feedback fra studenter-
instruktorer kan være en god idé, men den skal struktureres ordentligt. 

 
 Langt perspektiv 

På institutseminaret i august vil underviserne drøfte, om der skal være flere større fag (10 ECTS 
i stedet for 5 ECTS) på BA-uddannelsen, og man vil drøfte eventuel blokundervisning. Lene 
Rimestad opfordrede til, at der gives mere studieteknik på uddannelsen og at der generelt gives 
feedback, så de studerende ved, om de gør det godt nok. 
Der blev spurgt til stressniveau på de øvrige journalistuddannelser, især DMJX, og det blev 
oplyst, at Danmarks Journalistforbund står for en trivselsundersøgelse.  

  
 
10. Temapunkt: Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen 

Morten havde sat punktet på dagsordenen for at få input til institutseminaret i august. Grundet 
det fremskredne tidspunkt blev det i stedet aftalt, at Journalistiks undervisere laver et udspil, 
som kan drøftes på et studienævnsmøde senere på året.  

 
 
Mødet startede kl. 13.00 og sluttede kl. 15.45. 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


