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Studienævn for Journalistik 
7. marts 2008  
J.nr. 033/578 

-/nie 
 

 
Referat af   

møde i Studienævnet for Journalistik 
mandag den 17. december 2007  

 
 
 
Til stede: Ebbe Grunwald, Eva Kristina Holme Jung, Lise Lyngbye, Troels Mylenberg 

og Liselotte Nielsen (sekretær). Charlotte Wien deltog i behandlingen af pkt. 
7.  

 
Fraværende 
med afbud: Merle Strand Banggaard, Niels Overgaard og Tenna Hjortnæs Petersen.  
 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-3, 7, 4-6, 8-13. 
 
 
Troels indledte mødet med at takke Lise Lyngbye og Ebbe Grunwald for mange års arbejde 
i Studienævn for Journalistik.  
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2007  
 
Godkendt. 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat af møde den 8. november 2007  
 
Godkendt.  
 
 
Ad 3. Meddelelser 
 
Lise Lyngbye spurgte til pkt. H, de nye adgangskriterier til bachelor og tilvalg i Journalistik 
fra 2008 og til Fakultetets opfordring til at gennemgå 1.-årsfagene i relation til de nye ad-
gangskriterier. 
 
Troels oplyste, at de nye adgangskriterier blev godkendt så langt tilbage som i 2005 i for-
bindelse med gymnasiereformen. Også dengang var man utilfreds med indførelse af ad-
gangskriterier, men det var et krav fra ministeriets side, og Journalistik valgte dengang at 
blive underlagt kravene for at blive indskrevet på Humaniora (bl.a. et 2. fremmedsprog) 
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frem for kravene til Samfundsvidenskab (bl.a. matematik på A-niveau). Iflg. Studenterser-
vice vil det kun være htx-studerende, der kan komme i klemme i de nye adgangskriterier, 
idet disse ikke vil have et 2. fremmedsprog.  
 
Troels oplyste endvidere, at der er oprettet ekstra GSK-kurser (gymnasiale suppleringskur-
ser), således at eventuelle ansøgere, der ikke opfylder niveaukravene, har mulighed for at 
supplere deres adgangsgivende eksamen med de fag, de mangler.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om dispensation 
 
121082 og 240783 søgte om dispensation til at blive indskrevet på kandidatuddannelsen i 
journalistik, linje A, pr. 1. februar 2008, selv om de først afslutter deres bachelorprojekter 
med den mundtlige prøve i april 2008. Studienævnet besluttede at indstille til Studenter-
service, at der gives dispensation. 
 
080567 fik udsat tidsfristen for at bestå 1.-årsprøven med et år til sommereksamen 2008.  
 
131181 fik tilladelse til at starte på kandidatspeciale i foråret 2008, selv om ansøgeren 
mangler at bestå fag i ’gryderetten’ på kandidatuddannelsens linje A. Studienævnet lagde 
vægt på, at dispensationen anbefales af specialevejlederen. Den studerende gøres opmærk-
som på, at der først udstedes eksamensbevis, når alle aktiviteter er bestået.  
 
 
Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel 
 
201286 søger om meritoverførsel af ’Dansk politik og forvaltning’ på baggrund af en række 
aktiviteter bestået ved Samfundsvidenskab på Aalborg Universitet. Formanden blev be-
myndiget til at behandle sagen, når der foreligger udtalelse fra den fagansvarlige underviser.  
 
090682 fik meritoverført ’International politik og organisation’ på baggrund af et tilsvaren-
de fag bestået på tilvalg i Samfundsfag ved Københavns Universitet. 
 
230882 fik meritoverført ’Moderne dansk og europæisk historie’ samt Informationssøg-
nings og kildesøgnings-delen af Journalistiske værktøjer 1 på baggrund af fag fra en gen-
nemført bacheloruddannelse med historie som grundfag fra Københavns Universitet.  
 
260383 søgte på ny af meritoverførsel af ’Socialøkonomi og -politik’ på baggrund af fag fra 
en bestået bacheloruddannelse i Statskundskab fra Københavns Universitet. Studienævnet 
fastholdt sit tidligere afslag af det ansøgte med den begrundelse, at der i undervisningen i 
’Socialøkonomi og –politik’ gives en journalistisk tilgang til økonomi, som er væsentlig for 
journalistuddannelsen og at der også indgår et væsentligt modul af virksomhedsøkonomi i 
faget, hvilket man ikke finder godtgjort, at ansøgere har haft tidligere.  
 
220883 søgte om overflytning fra Danmarks Journalisthøjskole til bacheloruddannelsen i 
Journalistik ved SDU. Studienævnet godkendte, at ansøgeren kan indskrives pr. 1. februar 
2008 under forudsætning af, at der er en ledig plads på 2. semester. Ansøgeren opfordres til 
at søge merit af beståede aktiviteter ved DJH.  
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060479 søgte meritoverførsel af ’Mediesociologi 1’ og ’Mediesociologi 2’ på baggrund af 
tidligere beståede kurser. Studienævnet godkendte meritoverførsel af ’Mediesociologi 1’, 
men afslog at meritoverføre ’Mediesociologi 2’. Ansøgeren har læst en række andre fag tid-
ligere, som samlet set dækker pensum- og studieforløb svarende til ’Mediesociologi 1’, men 
ansøgeren savner et skarpere journalistisk fokus i de tidligere undervisningsforløb, som 
kunne godtgøre, at der gives merit for ’Mediesociologi 2’.  
 
 
Ad 6.  Godkendelse af fag- og målbeskrivelse for Mediesprog på Tilvalg i Journalistik 

2007  
 
Den fremlagte fag- og målbeskrivelse for Mediesprog på andet semester på Tilvalg blev god-
kendt. Omfang: 5 ECTS-point. Prøveform: Eksamensopgaven i Mediesprog er fælles med 
opgaven i Journalistisk Håndværk 2; den bedømmes internt med karakter efter 7-trins-
skalaen. Ved reeksamen i Mediesprog, hvor der tillige reeksamineres i Journalistisk Hånd-
værk, gives sprogkarakteren på grundlag af en ny, fælles projektopgave. Ved reeksamen i 
Mediesprog, hvor eksamen i Journalistisk Håndværk forinden er bestået, gives karakteren 
på grundlag af en skriftlig 4-timers prøve.  
 
 
Ad 7. Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik 2007  
 
Charlotte Wien, der er uddannelseskoordinator for linje A, redegjorde for den fremlagte 
studieordning, der omfatter både kandidatuddannelsens linje A og linje B. På grund af 
uforudsete omstændigheder var kapitlerne om linje B ikke blevet færdige til studienævns-
mødet.  
 
Charlotte Wien oplyste, at det faglige indhold på linje A var uændret i forhold til den fore-
gående studieordning, og at ændringerne, der har nødvendiggjort en ny ordning, er:  krav 
om studieaktivitet, indførelse af samtaler med studerende der er forsinket samt en slankning 
af specialeformen. 
 
Studienævnets eneste ændring var, at ordet ’udtrykkelig’ i afsnit 6.3 burde slettes. Nævnet 
godkendte studieordningen, for så vidt angår linje A.  
 
 
Ad 8. Godkendelse af fag- og målbeskrivelser for kandidatuddannelsen i Journalistik, 

linie A 
 
Udskudt til et fremtidigt møde.  
 
 
Ad 9.  Fastsættelse af regler for udbetaling af støtte til studerende 
 
Troels Mylenberg foreslog, at studienævnet nedsætter et udvalg, som får til opgave at udar-
bejde en fundats for udbetaling af støtte (fundatsen skal godkendes af Studienævnet) og 
efterfølgende behandle ansøgninger fra studerende om støtte. Udvalget skal i den forbindel-
se overveje, hvorvidt der kan gives støtte til studerendes udlandsophold.  
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Det blev foreslået, at udvalget skal bestå af 2 undervisere (én håndværkslærer og én akade-
misk lærer) samt 2 studenterrepræsentanter. Troels sørger for at få udpeget lærerne; de stu-
derende i det nye studienævn sørger for at udpege de to studenterrepræsentanter.   

 
 
Ad 10. Mulighed for studieophold i udlandet på 7. semester af bacheloruddannelsen i 

Journalistik 
 
 
På sidste møde blev der stillet spørgsmålstegn ved, om det er en betingelse for at få støtte til 
ophold og/eller undervisningsafgift, at der foreligger en samarbejdsaftale mellem institutio-
nerne.  
 
Hertil kan det oplyses, at det er muligt at søge SDU’s Internationaliseringspulje om tilskud, 
både hvis man er ’individuel studerende’ (dvs. uden for SDU’s etablerede aftaler) og hvis 
man er ’programstuderende’ (inden for SDU’s aftaler).  Forudsætningen for at søge støtte er 
i begge tilfælde, at der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse af studieprogrammet i udlan-
det fra Studienævnet. 
 
Internationaliseringspuljen kan søges om tilskud til rejse og opholds-omkostninger, men 
ikke til finansiering af eventuel undervisningsafgift, som den studerende skal betale for at 
læse ved den udenlandske institution. Hvis man søger studieplads som ’programstuderende’ 
– altså via en af SDU’s aftaler -  skal der ikke betales undervisningsafgift til den udenland-
ske institution (men der skal i enkelte tilfælde betales særlige administrative gebyrer). Stør-
relsen af et evt. stipendium er cirka det samme, uanset om der søges til en etableret udveks-
lingsaftale eller til et selvarrangeret ophold (og der følger altid et stipendium med, hvis en 
studerende bliver tildelt en af SDU’s udvekslings-pladser). 
  
Der blev også spurgt, om det er et krav, at man følger fuldt semester (30 ECTS) ved den 
udenlandske institution. Baggrunden for spørgsmålet er, at der på 7. semester af bachelor-
uddannelsen i journalistik er et valgfrit fag på 10 ECTS, som jo evt. kunne søges erstattet af 
et kursus i udlandet, men at resten af 7. semester består af bachelorprojektet.  Jf. Det Inter-
nationale Kontors generelle ansøgningskriterier skal studieopholdet i udlandet have en va-
righed af min. 3 og max. 12 måneder, og studieprogrammet skal sammensættes, så det sva-
rer til den periode, man er af sted. Som udgangspunkt forventes sammensat et fuldt pro-
gram af kurser, som søges meritoverført til tilsvarende fag eller som valgfag på SDU.  

 
 

Ad 11. Opgørelse af evaluering af undervisning i efterårssemestret 2007 
 
Der var fremlagt opgørelser over evalueringer i følgende fag: 
 
Journalistisk håndværk (kandidat) 
Borger, velfærd, samfund (kandidat) 
Journalistisk håndværk 3 – TV (bachelor) 
Journalistik håndværk 1 (bachelor) 
Dansk politik og forvaltning (bachelor) 
Mediesprog 1 (bachelor) 
Journalistiske værktøjer 1 (bachelor) 
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Socialøkonomi og –politik (bachelor) 
International politik og organisation (bachelor) 
Mediesociologi 1 (bachelor) 
Politikken i journalistikken (diplom) 
Perspektiv, viden og væsentlighed i journalistisk praksis (diplom) 
 
I det omfang, det skønnes nødvendigt, vil Troels tage kontakt til den / de fagansvarlige 
undervisere for at drøfte, hvordan de studerende sikres et godt undervisningsforløb.  
 
 
Ad 12. Delpolitik for Evaluering 
 
I forbindelse med universitetets delpolitik for evaluering har Fakultetet opstillet et udkast til 
Fakultetets minimumskrav, som nu er til høring i Studienævnet.  
 
Det blev aftalt, at materialet mailes til Studienævnets medlemmer, der senest den 4. januar 
2008 sender eventuelle kommentarer til minimumskravene til Troels, som herefter skriver 
et svar til Fakultetet.  
 
 
Ad 13. Eventuelt 
 
a) Lise Lyngbye spurgte til studenterrepræsentanter i studienævnet og om det var muligt 
at øremærke en studenterplads til en tilvalgsstuderende med henblik på at få flere typer 
studerende (bachelor, tilvalg, kandidat) i nævnet. Der var enighed om, at det ikke er mu-
ligt.  
 
b) Lise bad Studienævnet overveje, om man kunne indføre besøg af en fysioterapeut til 
at vejlede de studerende i korrekte arbejdsstillinger ved computere. Punktet tages op på et 
fremtidigt møde.  
 
c) Erik Albæk søger Studienævnet om tilladelse til at afholde eksamen for statskund-
skabsstuderende i faget ’Medier og politik’ allerede i maj måned, dvs. før eksamensmåneden 
juni. Begrundelsen er, at faget samlæses med kandidatstuderende i Journalistik, men at de 
statskundskabsstuderende kun skal have første del af faget, og der vil derfor blive uhen-
sigtsmæssig lang tid mellem undervisning og eksamen, hvis ikke eksamen kan afholdes i 
maj måned. Studienævnet bemyndigede Troels til at behandle ansøgningen og indhente 
den fornødne tilladelse hos Dekanen.  
 
d) På foranledning af et spørgsmål fra den faglige vejleder drøftede Studienævnet praksis 
ved karaktergivning i Håndværk 1 og Sprog 1 på første semester. Såvel Lise Lyngbye som 
Ebbe Grunwald bekræftede, at de to karakterer gives uafhængigt at hinanden og at det er 
forskellige ting, der bedømmes, så karaktererne vil være forskellige. Der er således ingen 
sammenhæng mellem de to karakterer.  
 
Mødet sluttede kl. 12.00. 
 
Troels Mylenberg  / Liselotte Nielsen 
formand for studienævnet    sekretær 


