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Referat af møde i Studienævnet for Journalistik 
onsdag den 28. marts 2007 

 
 
Til stede: Merle Strand Banggaard, Ebbe Grundwald, Eva Kristina Holme Jung, Troels 

Mylenberg og Liselotte Nielsen (sekretær).  
 
Afbud fra: Lise Lyngbye, Niels Overgaard og Malene Rykær.  
 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Peter Bro havde gjort opmærksom på, at faget Mediesociologi 2/Kildekritik/Samfunds-
videnskabelig metode skal tilføjes under pkt. 6 vedr. bachelorforløb, der bliver berørt af de 
nye regler om gruppe-eksamen. 
 
Medlemmerne havde ingen yderligere kommentarer, så referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Meddelelser 
 
Troels fremhævede, at Fakultetet får en ny dekan pr. 1. juni og at denne qua dekanposten 
indtræder som medlem i Center for Journalistiks Styrelse.  
 
Troels nævnte endvidere delpolitik for evaluering og fortalte, at det var blevet behandlet på 
institutledermødet i sidste uge.  
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
 
Her var fremlagt nogle kopier af breve fra Eksamenskontoret til journaliststuderende, som 
enten er dumpet 3 eller flere gange i obligatoriske fag eller som ikke har været studieaktive i 
flere år. Eksamenskontoret opfordrer de studerende til at søge dispensation i Studienævnet 
inden 23. april 2007. Søger de ikke eller opnår de ikke dispensation, vil de blive udmeldt 
fra studiet.  
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Ad 3. Sager behandlet af formanden og/eller uddannelseskoordinator 
 
Medlemmerne  var enige om, at det var spændende at se, hvilke ’gryderetter’ de studerende 
på cand.public. A vælger. ’Gryderetterne’ kunne bruges som appetitvækker for at tiltrække 
studerende til kandidatuddannelsen.  
 
 
Ad 4. Valg af næstformand 
 
Eva Kristina Holme Jung blev valgt uden modkandidater.  
 
 
Ad 5. Ansøgninger om dispensationer 
 
211083 søgte om tilladelse til at gå til reeksamen i Medieret ved sommereksamen 2007 
uden at have deltaget i den ordinære eksamen for tilvalgsholdet den 30. marts 2007.  
Studienævnet afslog det ansøgte, idet man ikke fandt, at der forelå særlige omstændigheder, 
som kunne begrunde en dispensation. Nævnet pointerede, at den 30. marts er en alminde-
lig hverdag i semestret, og at det må forventes, at der er placeret obligatorisk undervisning 
og/eller prøver på sådanne dage.  
Nævnet henviser den studerende til at gå til reeksamen i juni måned, men gør opmærksom 
på, at udeblivelse fra prøven i marts registreres som et brugt eksamensforsøg.  
 
130677 har skrevet til Studienævnet for at høre, om nævnet ville acceptere, at ansøgeren 
skriver sit bachelorprojekt i samarbejde med en studerende fra Medievidenskab, som til den 
tid skal aflevere speciale.  
Studienævnet havde ingen indvendinger dertil, når blot alle krav til et bachelorprojekt i 
journalistik er opfyldt.  
 
 
Ad 6. Ansøgninger om meritoverførsler 
 
Intet. 
 
 
Ad 7. Ændring af fagbeskrivelser på diplomuddannelsen  
 
Studienævnet godkendte det fremlagte fagkatalog over fag udbudt af Center for Journali-
stik, SDU, til diplomuddannelserne i journalistik arbejde. 
 
De fleste ændringer er af mere redaktionel art:  

- CFJE har skiftet navn til UPDATE 
- i fag, hvor bedømmelsen sker efter 13-skalaen, er nu tilføjet, at bedømmelsen efter 

1. august 2007 sker efter 7-trinsskalaen. 
- hvor der tidligere har stået, at censor hentes fra Syddansk Universitets beskikkede 

censorkorps, er det nu præciseret, at censor hentes fra Center for Journalistiks be-
skikkede censorkorps.  

- I fagbeskrivelsen for afgangsprojekt i såvel Analytisk Journalistik som i Kommuni-
kation og Informationsjournalistik tilføjes under pkt. 2 ”I litteraturlisten, der ved-
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lægges afgangsprojektet, skal der opgives litteratur af et omfang på ca. 1.000 teori-
sider.”  I samme to fagbeskrivelser tilføjes endvidere ”Den studerende skal desuden 
havde deltaget i en obligatorisk studieteknikdag”.  

 
Følgende to nye fagbeskrivelser blev også godkendt: 
 
Forskningsformidling (5 ects), valgfrit modul. Eksamensform: Forløbet afsluttes med en 
individuel eksamensopgave, hvor deltagerne skal formidle forskning journalistisk. Opgaven 
bedømmes internt med bestået/ikke bestået.  
 
Styrk dit journalistiske immunforsvar (5 ects), valgfrit modul. Eksamensform: modulet 
afsluttes med en skriftlig, individuel opgave (på max. 15 A4-sider – bilag fraregnet) og be-
dømmes internt med bestået/ikke bestået. Intern bedømmelse betyder, at censoren findes 
blandt ansatte ved Center for Journalistik, SDU.  
 
 
Ad 8. Reeksamen i Journalistisk Håndværk på tilvalgsforløbet i Journalistik, 1. seme-

ster, årgang 2006  
 
Som fagansvarlig for tilvalgsforløbet i Journalistik søgte Lise Lyngbye om ændring af prøve-
forløbet i Journalistisk Håndværk 1 og Sprog 1 – Trykte Medier ved sommereksamen 2007. 
Der er tale om en re-eksamen for de studerende, som ikke bestod i januar.  Prøven skulle 
iflg. fagbeskrivelsen afvikles som en to ugers opgave og løses i grupper på to. 
 
Studienævnet godkendte, at prøven i stedet afvikles over én uge, fordi det kun er det trykte 
produkt, der eksamineres i, og at de studerende selv kan vælge, om de vil gennemføre prø-
ven i grupper på 2 eller 3 personer eller individuelt.  Ved den individuelle opgave sættes 
omfangskravet ned. Prøven bedømmes fortsat med ekstern censur efter 13-skalaen.  
 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
Eva ønskede et punkt om evaluering af faget Dansk Politik og Forvaltning på næste møde.  
 
 
Mødet sluttede kl. 9.40.    

 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


