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Studienævn for Journalistik 
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Referat af møde i Studienævnet for Journalistik 
tirsdag den 16. januar 2007 

 
 
Til stede: Lise Lyngbye, Ebbe Grundwald, Troels Mylenberg, Niels Overgaard, Malene Rykær og 

Liselotte Nielsen.  
 
Afbud fra: Eva Kristina Holme Jung og Merle Strand Banggaard.  
 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1, 7, 2 – 6, 8 – 12.   
 
 
 
Ad 1.   Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Referatet var sendt til skriftlig godkendelse hos de tre afgåede studenterrepræsentanter, der ikke havde 
nogen kommentarer. 
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2.  Valg af næstformand 
 
Punktet blev udsat til næste møde, da to af studenterrepræsentanterne ikke kunne deltage.  
 
 
Ad 2.  Meddelelser 
 
Censorformandens rapport viste generelt, at sommereksamen 2006 var forløbet godt. Nogle censorer 
havde dog noteret, at de studerendes retskrivning var for dårlig. Dette bemærkede studienævnet, og 
pointerer over for underviserne, at retskrivningsfejl inkl. kommafejl trækker nedad i bedømmelsen af 
opgaver. 
 
Det nye notat vedr. fagansvarliges opgaver og kompetencer udsendt af Fakultetet den 14. december 
2006 rundsendes til orientering til de respektive undervisere. 
 
Troels nævnte det fremlagte forslag til lov om ændring af universitetsloven. Forslaget var udsendt fra 
Fakultetet den 19. december 2006 med svarfrist den 3. januar 2007. Det foreslås bl.a. at indføre anke-
nævn til at behandle faglige spørgsmål ved studienævns afgørelser om merit, og endvidere foreslås, at de 
af ministeriet beskikkede censorkorps nedlægges og erstattes af beskikkede censorer udpeget af universi-
tetet efter indstilling fra aftagerpaneler.  
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Meddelelser uden for dagsordnen 
 
h) Carlsbergfondet har fastsat ny deadline for ansøgning til fondets engelske stipendier ved Cam-

bridge University til den kommende uddeling af forskningsmidler i foråret 2007. Ny deadline er 
16. januar 2007.  

 
i) Askov Højskole har fremsendt tilbud om 8 fripladser for danske journaliststuderende til et 14-

dages kursus i februar-marts 2007.  Opslaget er sat op på opslagstavlen i glasskabet.  
 
De øvrige meddelelser blev taget til efterretning.  
 
 
Ad 3.  Sager behandlet af formanden og/eller uddannelseskoordinator 
 
Blev taget til efterretning.  
 
 
Ad 4.  Ansøgninger om dispensationer 
 
110177 fik tilladelse til en mundtlig prøve i Socialøkonomi og –politik i stedet for den skriftlige prøve 
ved vintereksamen 2006-07. Ansøgeren er optaget på SDU’s eliteordning. 
 
Studienævnet besluttede på næste møde at diskutere, hvor langt nævnet skal strække sig i forbindelse 
med studerende på SDU’s eliteordning.  
 
171183 har spurgt om muligheden for at blive optaget på bacheloruddannelsen i journalistik via en 
administrativ indskrivning uden om optagelsesprøven. Der kører sideløbende en ansøgning fra den stu-
derende om meritoverførsel. Studienævnet pointerede, at man principielt ikke vil indskrive studerende 
til bacheloruddannelsen uden om optagelsesprøven, idet alle ansøgere skal behandles ens. Optagelses-
prøven har endvidere det formål at sikre, at de mest velegnede blandt ansøgerne tildeles en studieplads.  
 
270980 fik tilladelse til at lave en eksamensopgave i Håndværk 1 og Sprog 1 uden for den sædvanlige 
frist for denne opgave. Den studerende skal selv kontakte en af håndværkslærerne samt Lise Lyngbye 
(sprog) for at aftale nærmere omkring opgaven og afleveringsfristen.  
 
 
Ad 5.  Ansøgninger om meritoverførsler 
 
010983 fik forhåndsgodkendt kurserne COMM311 Feature Writing (5), COMM214 Newspaper Pro-
duction (2) og PLSI328 Media, Propaganda, and Public Opinion (5) fra California State University til 
den valgfrie pulje. Når kurserne er bestået, skal den studerende indsende ansøgning om endelig merit-
overførsel med angivelse af omfang, litteratur og pensumliste. 
 
 
Ad 6.  Ansøgninger om ændringer af fagbeskrivelser 
 
Studienævnet godkendte følgende ændringer hhv. præciseringer, som videresendes til Fakultetet til en-
delig godkendelse: 
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Kurset Journalistisk sociologi (12 ects) skifter titel til Medier og politik. Kurset er obligatorisk på 
cand.publik. A-uddannelsen, og titelændringen sker – under forudsætning af Fakultetets accept – med 
virkning fra forårssemestret 2007. Kurset ligger også på cand.publik.-B-uddannelsen, hvor det allerede 
har skiftet titel.  
 
I fagbeskrivelsen for Det akademiske håndværk (6 ects), som er obligatorisk på cand.public. A-
uddannelsen, ændres antallet af undervisningsform og varighed fra ”Faget afvikles som 6 heldagsforløb à 
6 timer …” til ”Faget afvikles som 5 heldagsforløb á 6 timer …”.  Studienævnet godkendte ændringen 
med den bemærkning, at man nærer tillid til den ansvarlige undervisers vurdering, men fandt det svært 
at tage stilling uden nærmere vurdering af arbejdsbelastning, pensumopgivelse etc.  
 
Håndværk 2, Radio på bacheloruddannelsen er opdelt i en gruppeeksamen og en individuel eksamen, 
der begge afvikles mundtligt. Den individuelle prøve bedømmes eksternt med 13-skala, mens det gen-
nem flere år har været kutyme, at gruppeprøven bedømmes internt (dvs. helt uden censor, hverken in-
tern eller ekstern censor) med bestået/ikke bestået. Det fremgår imidlertid ikke entydigt af fagbeskrivel-
sen, at gruppeprøven bedømmes internt, hvorfor studienævnet blev bedt om at præcisere dette.  
Studienævnet tilsluttede sig, at gruppeprøven bedømmes internt; dog under forudsætning af, at kravet 
om, at minimum 1/3 af uddannelsen skal bedømmes eksternt overholdes (sekretæren har efterfølgende 
undersøgt det og fundet, at betingelsen overholdes). 
 
Vedr. Diplomuddannelsen i Journalistisk arbejde, faget Analytisk journalistik (15 ects) – under eksa-
mensform: den sidste sætning ”Den mundtlige eksamen tager form af et kollekvium, hvor den stude-
rende får lejlighed til at fremlægge sin opgave, samt modtager kritik af denne fra en opponentgruppe og 
fra underviserne” slettes og erstattes af ”Eksamen er mundtlig, og prøven aflægges individuelt, selv om 
opgaven er skrevet af to eller flere studerende. Eksamen indledes med den studerendes præsentation af 
det journalistiske produkt med tilhørende arbejdsrapport. Produktet, arbejdsrapporten og præsentatio-
nen lægges til grund for en samtale mellem underviseren/erne, censoren og den studerende. De tre ele-
menter indgår i en samlet bedømmelse af præstationen.” 
 
 
Ad 7.  Forslag til ændringer i studieordningen for cand.public. A og B  
 
Konstitueret uddannelseskoordinator Christian Elmelund-Præstekær deltog i dette punkt og redegjorde 
for ændringsforslaget, der vedrører A-uddannelsen. 
 
Ændringerne vedrører de tre færdigkogte ’gryderetter’ på uddannelsen: 
 
I. ’Gryderetten’ Statskundskab med tilvalg i den offentlige sektors problematik 
Her tilføjes et nyt fag Almen organisation (5 ects) som sammen med Offentlig forvaltning (15 ects) begge 
er obligatoriske. Der skal derudover vælges 40 ects kurser fra den til enhver tid gældende liste over valg-
fag til denne gryderet. Listen kan rekvireres hos cand.public. A-uddannelseskoordinatoren.  
 
II. ’Gryderetten’ Statskundskab med tilvalg i international politik 
De to hidtidige obligatoriske fag Sammenlignende statskundskab (7,5 ects) og International politik og 
organisation (7,5 ects) får begge nyt omfang, hver 10 ects, og forbliver obligatoriske. Derudover skal der 
vælges 40 ects kurser fra den til enhver tid gældende liste over valgfag til denne gryderet. Listen kan 
rekvireres hos cand.public. A-uddannelseskoordinatoren.  
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III. ’Gryderetten’ Kultur og religion  
Det hidtidige obligatoriske fag udgår. I stedet indføres to nye obligatoriske kurser: Kulturteori og  
-analyse (10 ects) og enten Religion og religionsrelaterede emner i Europa i fortid eller nutid (10 ects) eller 
Religion og religionsrelaterede emner uden for Europa i fortid eller nutid (10 ects). Derudover skal der væl-
ges 40 ects kurser fra den til enhver tid gældende liste over valgfag til denne gryderet. Listen kan rekvi-
reres hos cand.public. A-uddannelseskoordinatoren. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne, som videresendes til Fakultetet til endelig godkendelse. Ændrin-
gerne og dermed den nye studieordning ønskes iværksat pr. 1. september 2007.  
 
 
Ad 8.  Orientering om Åbent Hus arrangement 
 
Malene orienterede om, at studiekontoret ønsker et oplæg om tilvalgsforløbet samt et om cand.public.-
uddannelsen. Malene finder personerne og tager sig af al kontakt til Alice Borbely på Fakultetet.  
 
 
Ad 9.  Gruppeeksamen  
 
Punktet blev udskudt til næste møde. I mellemtiden skal undersøges, om afskaffelsen af gruppeeksamen 
betyder, at alle studerende skal eksamineres individuelt eller om flere studerende må eksamineres samti-
dig, når bare der gives en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende.  
 
 
Ad 10. Anonymitet ved skriftlige prøver og eksamensafleveringer 
 
Punktet blev udskudt til næste møde, hvor der er flere studerende til stede.  
 
 
Ad 11.  Evaluering af undervisningen i efterårssemestret 2006  
 
Der forelå sammentalte evalueringer på følgende fag, der er undervist i E2006: 
 
Det Journalistiske Håndværk 1 v/Karsten Prinds 
Det Journalistiske Håndværk 1 v/Ebbe Grunwald 
Det Journalistiske Håndværk 1 v/Troels Mylenberg 
Det Journalistiske Håndværk 1 v/Rune Michelsen 
Det journalistiske Håndværk 1 v/Tom Buk-Swienty 
De Journalistiske Værktøjer 1, Edb og informationssøgning v/Rune Michelsen 
Det Journalistiske Håndværk 2 (lydmediet) v/Karsten Prinds  
Det Journalistiske Håndværk 3 (billedmediet) v/Karsten Baagø 
Journalistisk Sprog og Kommunikation 1 v/Ebbe Grunwald 
Perspektiv, viden og væsentlighed i journalistisk praksis v/J. H. Petersen og Chr. Elmelund-Præstekær 
Sprog, der virker v/Ebbe Grunwald 
Informationssøgning og Kildekritik samt Mediesociologi v/ Christian Elmelund-Præstekær 
Socialøkonomi og –politik v/Jørn Henrik Petersen 
Mediesociologi 1 v/Peter Bro og Martin Hannibal Knudsen 
Mediesociologi 3 v/Peter Bro 
Informationssøgning og Kildekritik samt Mediesociologi v/David Nicolas Hopmann 
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International Politik og Organisation v/Rens van Munster 
Dansk Politik og Forvaltning, obl.opg. v/Mogens N. Pedersen og Niels Ejersbo 
 
Ebbe Grunwald bemærkede, at evalueringen af Lise Lyngbyes og hans undervisning i E2006 viste, at de 
studerende ønsker mere aktiv tilbagemelding. 
 
Troels konkluderede, at alle evalueringer ser pæne ud.  
 
 
Ad 12. Eventuelt  
 
Lise foreslog, at man laver en generel gennemgang af ects-point’ene på centrets uddannelser. Troels bad 
Ebbe og Lise at komme med et oplæg til arbejdsgangen. 
 
I forbindelse med overgangen til ny karakterskala fra 1. september 2007 skal der laves kompetencebe-
skrivelser til erstatning af fagbeskrivelserne. Fakultetet skriver inden længe til studienævnene om igang-
sætning heraf.  
 
 

 
Mødet sluttede kl. 13.30. 

 
Troels Mylenberg 
studieleder   / Liselotte Nielsen 
   sekretær 


