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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
7. juni 2016 

J.nr. 033/578 
 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 
tirsdag 10. maj 2016  

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

Rasmussen, Lotte Bach Andersen, Thor Hedegaard Larsen, Camilla Pihl og Mathias Søndergaard 
(faglig vejledere), Johannes Michelsen (uddannelseskoordinator, observatør) og Liselotte Nielsen 
(sekretær). 

 
Afbud fra: Peter Bro og Sture Sandø.  
 
 
1. Projekt Internationalisering af uddannelse 

Hjørdis Albrektsen og Sabrina Bækkelund Larsen fra projektgruppen vedr. internationalisering af 
uddannelse deltog i studienævnsmødet. Hjørdis orienterede om, at projektet blev besluttet af SDU’s 
Bestyrelsen i 2014 som et af flere temaer i universitetets 2020-strategi. Simon Torp (dekan for 
Humaniora) er projektansvarlig, og Hjørdis Albrektsen er projektleder. Projektet løber 2015-17.  
 
Projektets formål er, at danske studerende skal læse i udlandet i et semester eller alternativt skal der 
være et internationalt semester på uddannelsen på SDU – såkaldt ’Internationalisation at Home’ (IAH). 
Studienævnets opgave er at skabe et mobilitetsvindue på alle 5-årige uddannelser og medvirke til at 
pege på fag hos udenlandske samarbejdspartnere, som med sikkerhed vil give merit på den 
studerendes SDU-uddannelse.  

 
 Morten takkede for præsentationen og input til studienævnets videre arbejde.  
 
 
2. Godkendelse af referat af møde 5. april 2016 
 Godkendt.  
 
 
3. Meddelelser 

a) Nyhedsbrev nr. 6 fra dekanen samt mail med orientering om, hvilke uddannelser, linjer og 
profiler der lukkes på Samfundsvidenskab.  

b) Info om ansøgninger til kandidatuddannelser (første runde). 
c) Info om åbning af ansøgning til ledige kandidatuddannelser (anden runde). 
d) Censorrapporter fra vintereksamen 2015/16 (j.nr. 15/62711).  
e) Info til praktiksøgende i foråret 2016 med muligheder ved manglende praktikplads. 
f) Info om at eksamen flyttes fra it-lokale til eksamen med egen pc.  
 
Meddelelser uden for dagsordenen 
g) Fakultetet har 2. maj 2016 udsendt orientering om kommunikation om justering af 

Studiefremdriftsreformen til alle studienævn. 
h) Dagordner til og referater fra Fakultetets Uddannelseskomité kan nu ses på hjemmesiden: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/ledelse_administration/raad_nae
vn_udvalg/uddannelseskomiteen.  

 
Meddelelserne blev taget til efterretning. 
 
 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/uddannelseskomiteen
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/uddannelseskomiteen
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4. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2016 
Læseplanerne er forsinkede og bliver ikke klar til 20. maj, hvor undervisningstilmeldingen 
starter.  

 
 
5. Fagbeskrivelser for efterårssemestret 2016 

Speciale (cand.public. A og cand.public. B) – ny procedure, hvor studerende skal indsende 
emne og ønske om vejleder, hvorefter uddannelsen tildeler vejleder.  Senest 15. august/15. 
januar skal vejlederkontrakt være indgået, og hvis dette ikke er tilfældet, har den studerende 
brugt første prøveforsøg. Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen med denne nye procedure. 
 
Vidensfag: Sociologi – antal sider for eksamensbesvarelse reduceres fra maks. 12 til maks. 10 
sider – godkendt.  
Ændringer i Vidensfag: Økonomi godkendt.  
 
Som følge af Fakultetets beslutning om, at der maksimalt må være ekstern censur på de antal 
ECTS-point, som eksamensbekendtgørelsen kræver, godkendte Studienævnet følgende 
ændringer: 
Journalistiske værktøjer: Metode 2 (cand.public.-uddannelsen) ændres fra ekstern censur til 
internt bedømt med virkning fra E16. 
Mediesprog 5 (cand.public.-uddannelsen) ændres fra ekstern censur til internt bedømt med 
virkning fra E16. 
Journalistisk håndværk A (cand.mag.-uddannelsen) ændres fra ekstern censur til internt bedømt 
med virkning fra E16. 
Mediejura for journalister (cand.mag.-uddannelsen) ændres fra ekstern censur til internt bedømt 
med virkning fra E16.  
Digital praktik (cand.mag.-uddannelsen) ændres fra ekstern censur til internt bedømt med 
virkning fra E16.  
Mediernes effekt på politiske holdninger og adfærd (valgfag, kandidat) ændres fra ekstern 
censur til internt bedømt med virkning fra E16.  

 
 
6. Indførelse af studiestartsprøve fra 1. september 2016 

Fagbeskrivelse for studiestartsprøve blev godkendt. Studiestartsprøven indføres på bachelor-
uddannelsen med virkning fra optag 1. september 2016. Studiestartsprøven er et tjek af, om 
studerende er startet på uddannelsen.  

 
 
7. Godkendelse af datoer for omprøver i august 2016 

Den fremlagte plan blev godkendt med den kommentar, at ’juni’ i overskriften skal ændres til 
’august’. Planen offentliggøres under Eksamen på uddannelsernes hjemmesider. 

 
 
8. Godkendelse af pensum for sommereksamen 2016 
 Godkendt. 
 
 
9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/20335: Udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojektprojekt fra 15. april til medio august 
samt ansøgning om at fortsætte på det allerede påbegyndte projekt – afslået.  

 16/20333: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale grundet dokumenteret sygdom – godkendt.  
 16/20334: Dispensation fra tilmeldingskrav i E16 grundet dokumenteret sygdom – godkendt.  

16/19540; 16/21765; 16/21764: Dispensation fra tilmeldingskrav i E16 grundet manglende 
praktikplads – godkendt.  
16/19406: Dispensation fra tilmeldingskrav i E16 – Studienævnet kræver dokumentation for de 
angivne forhold. 
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16/19399: Dispensation til at blive frameldt forhåndsmeriterede fag på KU, dispensation til at 
deltage i omprøve i Refleksionsfag: Medier og samfund i august uden at have deltaget i ordinær 
prøve i samme termin, samt dispensation fra tilmeldingskrav i E16 grundet dokumenteret 
sygdom – godkendt. 
16/19392: Dispensation fra kravet om at deltage i alle førsteårsfag i løbet af første studieår – 
bevilget. 
16/18972: Dispensation til at blive tilmeldt prøve i Vidensfag: International politik og organisation 
efter tilmeldingsfristens udløb – godkendt.  

 
 
10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/20362: Forhåndsmerit af fire kurser (Klassisk og nyere sociologisk teori; Politisk teori og 
idéhistorie; Social differentiering; Sammenlignende statskundskab) fra Statskundskab, KU, til 
valgfrit (7. semester BA) – afslået, fordi fagene ikke knytter direkte an til journalistiske principper 
og/eller praksis. 
16/19537: Forhåndsmerit af tre kurser fra KU til valgfrit (7. semester BA). To af kurserne 
(Retorisk teori og analyse; Retorisk kritik) blev godkendt; kurset Samfundsdebat blev afslået, 
fordi det ikke knytter direkte an til journalistiske principper og/eller praksis. 
16/19405: Forhåndsmerit af fire kurser (International Journalism I: Global Information; 
Information and Conflict I: The Media and Violence; Structure and Information Effects of Media 
System; Communication and Participation of Civil Society in the Internet) fra Universidad Carlos 
III de Madrid, Spanien, til valgfrit på bacheloruddannelsen (7. semester) – godkendt.  
16/19488: Forhåndsmerit af tre kurser (Fortælling og oplæsning; Taleværksted og –rådgivning; 
Film- og mediesociologi) fra KU til valgfrit på bacheloruddannelsen (7. semester) – godkendt; 
studienævnet anbefaler den studerende at søge KU om opnormering af kurset Fortælling og 
oplæsning fra 7,5 til 10 ECTS-point, da den studerende ellers vil komme til at mangle 2,5 ECTS 
valgfrit. 
16/19534, 16/19498: Forhåndsmerit af kurser fra KU, CBS og IT-Universitetet til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt.  
16/19494, 16/19492: Forhåndsmerit af kurser fra KU og IT-universitetet til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt. 
16/19396: Forhåndsmerit af kurser fra AU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen – godkendt.  
16/19536: Forhåndsmerit af projektorienteret forløb i London (i forbindelse med faget Digital 
Praktik) på cand.mag.-uddannelsen i Journalistik – godkendt.  

 
 
11. Eventuelt 

Morten orienterede kort om, at Studienævn for Journalistik er udset til at være pilotprojekt for 
digitalisering af mødemateriale, sådan at medlemmerne kan tilgå alt mødemateriale inkl. 
dispensationer digitalt. Det indledende arbejde startes i efteråret, så der er ingen nøjagtig dato 
for, hvornår digitaliseringen er rullet ud.  
 
 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 13.50.  
 

 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


