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-/nie 
 

 
Referat af møde i Studienævnet for Journalistik 

tirsdag den 27. februar 2007 
 
 
Til stede: Merle Strand Banggaard, Ebbe Grundwald, Eva Kristina Holme Jung, Lise Lyng-

bye, Troels Mylenberg, Malene Rykær og Liselotte Nielsen (sekretær).  
 
Afbud fra: Niels Overgaard.  
 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1 - 3, 8, 3 - 7, 9.  
 
 
Forud for det egentlige møde deltog de tre afgående studentermedlemmer, Louise Vogdrup-
Schmidt, Anne Bendix Schrøder og Kenneth Kjæp Larsen, og Troels Mylenberg takkede dem for 
deres indsats i studienævnets arbejde i det forgangne år.  
 
Samtidig bød Troels Mylenberg velkommen til Merle Strand Banggaard og Eva Kristina Holme 
Jung. 
 
 
 
Ad 1.  Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Punkt 6, 2. afsnit, den sidste sætning ”Kurset ligger også på cand.publik.-B-uddannelsen, hvor 
det allerede har skiftet titel” slettes, fordi det ikke er korrekt.  
Samme punkt, sidste afsnits begyndelse: ”Vedr. Diplomuddannelsen i Journalistisk arbejde, faget 
Analytisk journalistik (15 ects) …” Her skal præciseres, at det er en linie under diplomuddannel-
sen, der hedder Analytisk journalistik og tilføjes, at selve faget, det drejer sig om, hedder ”Per-
spektiv, viden og væsentlighed”.  
 
Med disse rettelser blev referatet godkendt.  
 
 
Ad 2.  Valg af næstformand 
 
Studenterrepræsentanterne ønskede punktet udsat til næste møde.  
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Ad 3. Meddelelser 
 
Ad b) vedr. Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference om universitetsundervisning: 
Lise Lyngbye kunne godt tænke sig at deltage.  
 
Ad d) Det Samfundsvidenskabelige Fakultets internationaliseringsstrategi. I denne forbindelse 
nævnte Troels, at internationalisering er oppe i tiden og at han kunne forestille sig, at Journalistik 
på sigt også får samarbejdsaftaler med udenlandske undervisningsinstitutioner.  
Ebbe Grunwald nævnte, at der allerede i dag findes et netværk, der bruges i forbindelse med de 
ph.d.-studerendes udlandsophold, og at dette netværk måske også kunne bruges i forbindelse med 
øvrige samarbejdsaftaler. 
 
Ad g) Det nye layout for SDU’s hjemmeside kommer til at omfatte både forsiden og alle undersi-
derne, og dermed også Center for Journalistiks hjemmeside.  
 
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 
 
160985 fik tilladelse til at aflevere en sprograpport som reeksamen i Sprog 1 ved vintereksamen 
2006-07. Sprograpporten var fejlagtigt ikke afleveret sammen med resten af opgaven. Den stude-
rende skal aflevere rapporten både i papirudgave og i elektronisk form, sådan at det kan checkes, 
at der ikke er ændret i rapporten siden afleveringsfristen i januar.  Den dumpede karakter i Sprog 
1 slettes ikke. Rapporten bliver således den studerendes 2. eksamensforsøg i Sprog 1. Studienæv-
net ønsker at gøre den studerende opmærksom på, at den studerende ikke behøver af levere rap-
porten, men at reeksamen også kan vente til næste ordinære eksamenstermin, hvor reeksamen vil 
blive afholdt som 4-timers skriftlig prøve.  
 
240475 fik tilladelse til et 5. eksamensforsøg i Håndværk 4. Der skal laves en ny opgave i Hånd-
værk 4 med Tom Buk-Swienty som vejleder. Studienævnet opfordrer den studerende til at kon-
takte Lise Lyngbye for at få respons på den sidst afleverede opgave. Samtidig pointeres, at det er 
ganske usædvanligt at få lov til et 5. eksamensforsøg, og at forsøget derfor skal bruges med omhu, 
så studienævnet ikke fremover skal se flere dispensationsansøgninger fra den studerende. 
 
 
Ad 5.  Ansøgninger om meritoverførsler 
 
Intet. 
 
 
Ad 6.  Gruppeeksamen 
 
Jurist Helle D. Boeriths fra Fakultetet deltog i behandlingen af dette punkt.  
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Studienævnet ønskede at få en gennemgang af, hvad afskaffelsen af gruppeeksamen betyder for 
journalistuddannelsens kurser er i praksis. 
 
Helle D. Boeriths redegjorde for, at alle prøver skal tilrettelægges som individuelle prøver, dvs. at 
såvel eksamination som karakter skal være individuel. Uanset hvilken kombination af opgave 
/projekt samt efterfølgende mundtlig prøve skal hver studerende enkeltvis ind til den mundtlige 
eksamination. 
 
Gruppeopgave eller projekt Den mundtlige prøve 
Ingen krav til individualisering af 
projekt 

Der gives ikke karakter for projektet; aflevering af projektet er forudsætning 
for indstilling til en individuel mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i hele 
projektarbejdet, og hvor projektarbejdet indirekte indgår i bedømmelsen. Der 
gives karakter for præstationen ved den mundtlige prøve, og projektet indgår 
på den måde i bedømmelsen. 
 

Krav til individualisering af projekt, 
dvs.  
student x har skrevet side x-xx 
student y har skrevet side yy-yy 
student z har skrevet side zz-zz 
ect. 

Individuel mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i hele projektarbejdet og 
hvor projektarbejdet direkte indgår i bedømmelsen.  
Der gives karakter for den del af projektet, som den enkelte studerende er 
ansvarlig for. 
Efterfølgende gives en individuel karakter for den mundtlige prøve, der tog 
udgangspunkt i hele projektet.  
 

Skriftlig prøve i form at en gruppe-
opgave eller et projekt, hvor der er 
krav til individualisering, dvs. 
student x har skrevet side x-xx 
student y har skrevet side yy-yy 
student z har skrevet side zz-zz 
ect. 
 

Der gives en individuel bedømmelse til hver enkelt studerende, hvor den 
enkelte studerendes bidrag til opgaven bedømmes.  

 
Ovenstående nye regler berører prøverne i følgende fag på journalistuddannelsen: 
 
På bacheloruddannelsen: 
Håndværk 2, radio  
Håndværk 3, tv 
Håndværk 4 (såfremt der laves gruppeopgave) 
Sprog og kommunikation på 4. sem. (såfremt der laves gruppeopgave) 
Bachelorprojekt (såfremt det laves som gruppeopgave) 
 
På cand.public. A-uddannelsen: 
Det akademiske håndværk (eksamenskollokvium, evt. gruppeopgave) 
Medier og politik (eksamenskollokvium, evt. gruppeopgave) 
Journalistisk filosofikum (eksamenskollokvium, evt. gruppeopgave) 
Speciale (såfremt det laves som gruppeopgave) 
 
På cand.public. B-uddannelsen: 
Håndværk (såfremt der laves gruppeopgave) 
Sprog og kommunikation (såfremt der laves gruppeopgave) 
Interview (såfremt der laves gruppeopgave) 
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På tilvalgsforløbet: 
Informationssøgning og kildekritik samt Mediesociologi (såfremt der laves gruppeopgave) 
Journalistisk håndværk, tv 
 
På Diplomuddannelsen: 
Politikken i journalistikken (såfremt der laves gruppeopgave) 
Sprog der virker (eksamenskollokvium) 
Forskningsformidling (eksamenskollokvium) 
 
Studienævnet besluttede at søge dispensation fra Eksamensbekendtgørelsens § 3, stk. 2 om, at 
prøverne skal tilrettelægges om individuelle prøver. 
 
Et udkast til ansøgningen skrives af Troels Mylenberg, Karsten Prinds og Karsten Baagø, og vide-
resendes til Helle D. Boeriths til kommentering og videreekspedition fra Fakultetet.  
Dispensationsansøgningen skrives som en generel ansøgning, men hvor hver enkelt prøve er 
nævnt og hvor der argumenteres for, hvorfor denne prøve fortsat skal kunne afholdes som grup-
pe-eksamen. I argumentationen skal der lægges vægt på, hvilke typer af journalistisk arbejde der 
ikke længere kan undervises i, når det ikke er muligt at eksaminere gruppevis.  
Ansøgningen indsendes hurtigst muligt, så der forhåbentlig foreligger svar fra ministeriet inden 
næste studieårs start.  
 
 
Ad 7.  Anonymitet ved skriftlige prøver og eksamensafleveringer  
 
Diskussionen koncentrerede sig om anonymitet ved eksamen i Håndværk 1 og Sprog 1 på første 
semester af uddannelsen.  
 
Efter en længere drøftelse besluttede nævnet at tage punktet op igen inden sommerferien 2007.  
 
 
Ad 8.  Udarbejdelse af målbeskrivelser – implementering af 7-trins karakterskalaen  
 
Brev om igangsættelse af ny målbeskrivelser til erstatning for de hidtidige fagbeskrivelser var alle-
rede sendt til alle fagansvarlige forud for studienævnets møde.  
 
Studienævnet lagde følgende tidsplan for udarbejdelsen af målbeskrivelser: 
 
9. marts 2007  Lise Lyngbye og Ebbe Grunwald har færdiglavet et forslag til målbeskrivelse, 

som udsendes til de øvrige fagansvarlige til inspiration.  
 
30. marts 2007  Frist for de fagansvarlige til at indlevere deres målbeskrivelse til studienævns-

sekretæren. 
  Studieordningerne tilrettes, så de passer til de nye målbeskrivelser og den nye 

karakterskala.  
 
16. april 2007  Målbeskrivelserne behandles på et personalemøde i Center for Journalistik, og 

der foretages evt. korrektioner af de fagansvarlige.  
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2. maj 2007   Målbeskrivelserne samt de tilrettede studieordninger behandles på mødet i 
Studienævnet for Journalistik. 

 
15. maj 2007  De færdige målbeskrivelser samt studieordninger sendes til Fakultetet til ende-

lig godkendelse.  
  Herefter offentliggøres begge dele på nettet.  
 
1. sept. 2007  De nye studieordninger og målbeskrivelser træder i kraft.  
 
 
Ad 9.  Eventuelt 
 
a) Malene Rykærs ansættelse udløber pr. 30. juni 2006, og Malene foreslog, at stillingen 

snarest muligt opslås, så man kan nå at ansætte en afløser, der dels kan blive sat gradvist 
ind i jobbet af Malene og dels kan deltage i 1. kursus for faglige vejledere i uge 16.  

 
b) Avisen ’Journalist.SDU?’ er på trapperne (udkom 2. marts), rettidigt i forhold til Åbent 

Hus-arrangement den 3. marts og ansøgningsfrist til bacheloruddannelsen den 15. 
marts.  

 
c) Der blev spurgt om de studerendes adgang til radio- og tv-lokalet samt de tre indsko-

lingslokaler. Det blev fastslået, at alle journaliststuderende skal have adgang til disse lo-
kaler, så længe de er indskrevet på Journalistik.  

 
 

 
Mødet sluttede kl. 15.15. 

 
Troels Mylenberg 
formand for studienævnet         / Liselotte Nielsen 
   sekretær 
 


