
 

 
Side 1 af 4 

STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
19. oktober 2016 

J.nr. 033/578 
 

Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 20. september 2016  

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

(kom under pkt. 4) og Liselotte Nielsen (sekretær). Derudover deltog Randi Willert Top (eksamensplan-
lægger) og Maria Grønbjerg (skemaplanlægger).   

 
Afbud fra: Thor Hedegaard Larsen, Cille Holm Højvang Rasmussen, og Mathias Søndergaard (faglig vejleder). 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde 23. august 2016  
 Under deltagere tilføjes Peter Bro, og under afbud tilføjes Sture Sandø.  
 Med disse tilføjelser blev referatet godkendt.  
 
 
2. Meddelelser 

a) Mail af 17. august 2016 fra Dekansekretariatet om, at SAMF ikke får lov til at tvangstilmelde studeren-

de til specialet.  

b) Mail af 23. august 2016 fra Dekansekretariatet om nye studienævn og tilhørende repræsentations-

områder. Det fremgår, at Journalistik får en underviserrepræsentant og to studerende i det nye samle-

de studienævn fra 1. januar 2017.  

c) Fakultetets interne regelsæt på uddannelsesområdet er blevet opdateret: Fakultetets rammer og be-

slutninger 2016.  

d) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adgangsregulering ved videregående uddannelser. 

Lovforslaget har til formål at begrænse dobbeltuddannelse ved at regulere adgangen til videregående 

uddannelse for personer, der allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller 

højere niveau. Begrænsningen forventes at få virkning fra og med sommeroptagelsen 2017.  

 
Morten gjorde opmærksom på repræsentationsområderne i det nye studienævn (pkt. b), som 
betyder, at Journalistik får en underviserrepræsentant og to studenterrepræsentanter i det nye 
studienævn. Sture opfordrede til, at de to studenterrepræsentanter bliver en BA-studerende og 
en KA-studerende. Studienævnet drøftede også kort en henvendelse fra de statskundskabsstu-
derende om muligheden for at ændre på fordelingen af studenterpladser i det nye studienævn.  
 
Ingen kommentarer til de øvrige meddelelser.  

  
 
3. Godkendelse af afleveringsdatoer for obligatoriske opgaver i efteråret 2016 samt eksa-

mensdatoer for ordinære prøver i vinteren 2016/17 
De fremlagte datoer blev godkendt.  

 
 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2017 
Morten oplyste, at han nu har indføjet maksimalt sideantal for eksamensbesvarelser og at over-
skridelse af dette sideantal vil betyde, at besvarelsen afvises (dvs. dumpes). Morten vil sørge 
for at give besked til alle undervisere om det.  
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I alle fagbeskrivelser, hvor der indgår journalistiske produkter tilføjes, at produktet skal kunne 
publiceres uden ændringer, og at man derfor ikke må inkludere kilder, som medvirker under for-
udsætning af, at produktet ikke offentliggøres.  
 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser med de angivne kommentarer: 
 
Journalistisk håndværk 2: Radio 

Oplysninger om eksamen i Mediesprog 2 skal slettes i beskrivelsen for Radio og kun fremgå af fagbeskri-

velsen for Mediesprog 2.  

 

Journalistisk håndværk 3: Tv 

Bemærkning om obl. opgave på 3. semester slettes. Det skal angives, hvilke uger der undervises/ikke un-

dervises. Der skal tilføjes minimum og maksimum antal minutter samt omfang for rapporten.  

 

Mediesprog 2 

Bedømmelse ændret til internt bedømt.  

En del ændringer under Formål, Indhold, Målbeskrivelse og Litteratur. 

 

Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 

Skemalagt undervisning ændret. Tilføjelser under omfang af eksamensbesvarelse. 

 

Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1 

En ændring under Indhold. 

 

Vidensfag: Politik og forvaltning 

Ændring under skemalagt undervisning.  

 

Journalistisk håndværk 4 

Ændringer under Indhold. 

 

Mediesprog 4 

Ændringer under Formål, Indhold, Målbeskrivelse, Litteratur, Supplerende information til prøveform. 

 

Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations 

Lidt tekstændringer. 

 

Vidensfag: International politik og organisation 

Den ene obligatoriske opgave slettes, så der nu kun er én opgave som eksamensbetingelse. 

 

Journalistiske værktøjer: Mediejura for journalister 

Ingen ændringer. 

 

Praktik 

Tekstændringer. 

 

Refleksionsfag: Medier og samfund 

Tilføjelser vedr. normalsider. 

 

Journalistiske værktøjer: Metode 1 

Tilføjelser vedr. normalsider. 

 

Speciale (cand.public. og gl. cand.public. A) 

Få tekstændringer 

  

Speciale (gl. cand.public. B) 

Få tekstændringer. 
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Journalistisk håndværk B: Tv/Radio 

Små tekstændringer. 

 

Mediesprog B  

Bedømmelse ændret til internt bedømt.  

Ændringer under Formål, Indhold, Målbeskrivelse og Litteratur. 

 

Speciale 

Nyt fag. Speciale udbydes første gang på cand.mag. i F17. 
 
Morten foreslog, at Randi og Maria (eksamensplanlægger og skemaplanlægger) orienterer 
medarbejderne på Journalistik om, hvilke oplysninger de har brug for i fagbeskrivelserne. Peter 
sørger for at invitere Randi og Maria til et personalemøde på Journalistik.  
 
Studienævnet mangler herefter at godkende fagbeskrivelser for tre fag: i) Journalistisk hånd-
værk 5: Journalistisk laboratorium; ii) Skriv kreativ nonfiktion og iii) nyt kandidatvalgfag.  
 
 

5. Praktikudvalget – ny forretningsorden 
Der er udarbejdet et forslag til en ny forretningsorden for Praktikudvalget for Journalist-
uddannelserne. Baggrunden for forslaget er bl.a. at øge fokus på udvalgets hovedopgave, som 
er at sikre det nødvendige antal pladser, og at sikre repræsentanterne fra uddannelsen en stør-
re beslutningskompetence. I forhold til tidligere bliver udvalget udelukkende politisk og vil ikke 
stå for de praktiske opgaver i forbindelse med praktiksøgning og messer mv. Disse praktiske 
opgaver vil fremover blive løftet af praktikvejlederne fra de tre institutioner (DMJX, RUC og 
SDU). Det er centerleder Peter Bro, der sidder som SDU’s repræsentant i Praktikudvalget for 
Journalistuddannelserne.  
 
Ifølge § 4 i Forretningsorden for Praktikudvalget skal forretningsordenen efter drøftelse i Prak-
tikudvalget godkendes af bestyrelsen for DMJX og af studienævnene ved RUC og SDU.  
Studienævn for Journalistik godkendte forslaget til den nye forretningsorden. 
 

 
6. Drøftelse af Kommunikationsuddannelsen fra DMJX som adgangsgivende til cand. pub-

lic.-uddannelsen 
Studienævnet drøftede en generel henvendelse vedrørende muligheden for, at Kommunikati-
onsuddannelsen fra DMJX (professionsbachelor i kommunikation jf. bekendtgørelse nr. 348 af 
26. april 2011) kunne godkendes som adgangsgivende til cand.public.-uddannelsen ved SDU. 
Baggrunden for henvendelsen er, at AU har lukket den ene af sine cand.public.-linjer, og kom-
munikationsuddannede fra DMJX har dermed ikke længere mulighed for at fortsætte på en 
cand.public.-uddannelse ved AU. Størrelsen på optaget i Kommunikation ved DMJX er 50 i 
Aarhus (studiestart i september) og 50 i Emdrup (studiestart i februar).  
 
Studienævnet diskuterede muligheden for at supplere med håndværksfag. Dette skal undersø-
ges nærmere, og punktet kommer op igen på næste studienævnsmøde.  
 
 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
16/20404: Framelding af omprøve i bachelorprojekt begrundet i dokumenteret sygdom - god-
kendt.  
16/35055: Framelding af omprøver i Mediesprog 2 og Vidensfag: International politik og organi-
sation; udsættelse af tidsfrist for at bestå førsteårsprøve samt dispensation til at være i praktik, 
selv om førsteårsprøve ikke er bestået – begrundet i dokumenterede, særlige omstændigheder 
– godkendt.  
16/44532: Dispensation til at fortsætte i praktik, selv om omprøve i Journalistisk håndværk 4 ik-
ke er bestået – godkendt.  

 16/45223: Godkendelse af afløsningsopgave i Vidensfag: Sociologi (gæstestuderende).  
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 Sager behandlet af formanden: 

16/44422: Godkendt at Vidensfag: Økonomi erstatter Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi 
på den studerendes studieordning. 

 
 
8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/44795: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Psykologi ved SDU til BA-
uddannelsen i Journalistik – afslået. 
16/44792: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Bibliotekskundskab og videns-
kommunikation ved SDU Kolding til BA-uddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/44402: Startmerit af fag fra en uafsluttet KA-uddannelse i Statskundskab ved AU til 
cand.mag.-uddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/42780: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Dansk ved KU til BA-uddannelsen i 
Journalistik – afslået.  
16/44531: Startmerit af fag fra en afsluttet BA-uddannelse i Musikvidenskab med tilvalg i Nor-
disk sprog og litteratur ved AU til BA-uddannelsen i Journalistik – godkendt meritoverførsel af 
Mediesprog 1. 
16/44785: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Nordisk sprog og litteratur ved AU 
til BA-uddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/43668: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Lingvistik ved AU til BA-
uddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/43659, 16/44403, 16/43669: Startmerit af fag fra en uafsluttet BA-uddannelse i Dansk ved 
SDU til BA-uddannelsen i Journalistik – godkendt meritoverførsel af Mediesprog 1.  
16/43663: Meritoverførsel af Mediesprog 3 på baggrund af et bestået bachelortilvalg i Retorik 
ved AU – godkendt.  
16/44401: Forhåndsgodkendelse af 15 fag fra City University of New York (CUNY) til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt. Forhåndsgodkendelse af 12 fag fra San Diego State 
University, USA, til valgfrit på cand.public.-uddannelsen – 5 af fagene blev godkendt og 7 fag 
afslået.  
 
Sager behandlet af formanden: 
16/19396: Ændret forhåndsmerit grundet manglende oprettelse – framelding af forhåndsgod-
kendte fag godkendt og godkendelse af ny forhåndsmerit - ”Nye tilgange til digitale medier og 
kommunikation, platforme, grænsefalder og teknologiske virkemidler” fra Medievidenskab ved 
SDU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen.  
16/42707: Ændret forhåndsmerit (før semesterstart) – godkendt ny forhåndsmerit – ”Tekstlab” 
ved AU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen. 
16/26779: Forhåndsgodkendt af ”Sociale medier i strategisk kommunikation) fra KU til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen.  

 
 
9. Eventuelt 

Peter oplyste, at Journalistik henover efteråret fortsætter snakken om en BA-reform og at refor-
men vil komme til godkendelse på Studienævnets møde i december.  
Morten oplyste, at der pt. foregår en diskussion af, hvordan bachelorprojekt i grupper skal im-
plementeres; han har indsendt kommentarer til et forslag til Dekansekretariatet. Der gives dis-
pensationsmulighed, når bachelorprojektet udarbejdes i samarbejde med en arbejdsplads.  

 
 
 Mødet sluttede kl. 13.40.  
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


