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Studienævn for Journalistik 
21. juni 2007  
J.nr. 033/578 

-/nie 
 

 
Referat af   

møde i Studienævnet for Journalistik 
tirsdag den 29. maj 2007 

 
 
Til stede: Ebbe Grunwald, Eva Kristina Holme Jung, Lise Lyngbye (gik efter pkt. 10), 

Niels Overgaard, Tenna Hjortnæs Petersen, Malene Rykær, Troels Mylen-
berg og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 
Fraværende 
med afbud: Merle Strand Banggaard.  
 
 
Troels bød velkommen til Tenna Hjortnæs Petersen, som er ansat som faglig vejleder som 
afløsning for Malene, hvis ansættelse udløber pr. 30. juni.  
 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra møde den 1. maj 2007 
 
Ebbe Grunwalds efternavn var stavet forkert i referatet, hvilket beklages! 
 
Under ’Meddelelser’ sidste sætning: Lise Lyngbye foreslog formuleringen ændret til ’… at 
studienævnet aldrig har fået defineret indholdet af en analyserende rapport.’ 
 
Med disse korrektioner blev referatet godkendt.  
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra møde den 14. maj 2007  
 
Punktet måtte udskydes til næste møde, idet referatet ikke er udsendt.  
 
 
Ad 3.  Meddelelser 
 
Vedr. brobygning (pkt. c) nævnte Troels, at Journalistik ikke har noget at byde på, men 
samtidig kunne han fortælle om et møde med Ørestadens Gymnasium, der er interesseret i 
at oprette et journalistisk spor på gymnasiet og som ønsker at bruge SDU til at bibringe 
gymnasielærerne de nødvendige kompetencer.  
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Lise orienterede om et møde, hun havde haft med gymnasielærere, der ønskede at lave ta-
lentudvikling for særligt begavede elever. Lise havde meddelt de pågældende, at Center for 
Journalistik ikke vil gå ind i talentudvikling, idet dette gøres bedre på eksisterende højsko-
ler, men at Centret gerne vil medvirke til at udvikle mediefaget i gymnasiet.  
 
Nævnet glædede sig over, at Centret har modtaget 50.000 kroner fra Dicar – Centre for 
Analytisk Journalistik. Der er tale om et engangsbeløb i forbindelse med, at Dicar lukkes.  
På næste studienævnsmøde skal det drøftes, hvilke formål der skal støttes og hvordan og 
hvornår der kan søges om støtte.  
 
I forlængelse af de studerendes midtvejsevaluering drøftede Studienævnet den rejste kritik af 
at flytte Retssystemet i Grundtræk – Medieret til 4. semester på den nye 2007-studie-
ordning.  Det blev foreslået at lade presseetiske regler indgå i undervisningen i Håndværk 
på 1. semester. Nævnet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre på semester-
placeringen af Medieret på den nye ordning.  
 
Troels udtrykte ønske om, at de studerendes midtvejsevaluering enten afvikles i samarbejde 
med Studienævnet, eller fastlægges og offentliggøres i så god tid, at flere undervisere har 
mulighed for at deltage. 
 
 
Ad 4.  Sager behandlet af formanden og/eller uddannelseskoordinator 
 
Taget til efterretning. 
 
 
Ad 5.  Ansøgning om dispensation til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling til fortsat at måtte afholde mundtlige gruppeeksaminer 
 
Troels redegjorde for det fremlagte udkast til dispensationsansøgning. Udkastet blev god-
kendt og sendes til videreekspedition til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
  
Ad 6.  Godkendelse af målbeskrivelser  
 
Den fremlagte målbeskrivelse for bachelorprojektet blev godkendt med følgende tilføjelser:  
 
Under ’Indhold’, næstsidste afsnit vedrørende fælles udarbejdelse af et bachelorprojekt, 
tilføjes ”Hvis bachelorprojektet er lavet af to studerende i fællesskab, så skal det tydeligt 
angives, hvem der er ansvarlig for hvad.” 
 
Under ’Prøveform’ står der ”Der gives én samlet karakter”, hvilket rettes til ”Der gives én 
samlet, individuel karakter”.  
 
Karsten Prinds og Karsten Baagø var inviteret med til dette punkt på dagsordnen for at 
drøfte mulige konsekvenser af at droppe kravet om obligatoriske afleveringer i løbet af se-
mestret som forudsætning for at måtte deltage i den afsluttende eksamen i Radio og TV.  
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Baggrunden er, at Radio hhv. TV indgår i 1.-årsprøven for de studerende, der får faget på 
deres 2. semester, og studerende må ikke forhindres i at deltage i 1.-årsprøven.  
 
Man blev enige om, at ordet obligatorisk udgår af målbeskrivelserne; 2. og 3. semester side-
stilles, så der ikke bliver forskel på, hvilket semester den studerende får Radio hhv. TV på.  
 
For 2006-optaget kan der kræves aflevering af obligatoriske opgaver på de studerendes 3. 
semester.  
 
De to undervisere opfordres til at afrapportere til Studienævnet, hvordan undervisning og 
eksamen i Radio og TV er gået i efterårssemestret 2007.  
 
 
Ad 7.  Udarbejdelse af ”regelark” dvs. en kort oversigt over vigtige regler, der kan 

stoppe studerende i deres studieforløb  
 
Udsættes til næste møde.  
 
 
Ad 8.  Fastsættelse af overgangsregler mellem fag på den gamle studieordning af 

2006 og de nye fag på 2007-studieordningen   
 
Studienævnet bemyndigede Troels Mylenberg til at godkende overgangsreglerne, når disse 
er udarbejdet.  
 
 
Ad 9.  Ansøgning om godkendelse af to discipliner i engelsk fra Institut for Sprog 

og Kommunikation  
 
Institut for Sprog og Kommunikation har fremsendt et tilbud om sprogundervisning i 
Skriftlig Sprogproduktion og Mundtlig Kommunikation i engelsk for studerende.  
 
Studienævnet takkede nej til tilbuddet, idet der ikke er plads til sådanne valgfrie aktiviteter 
på journalistuddannelsen.  
 
 
Ad 10. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2007  
 
Der var fremlagt evalueringer af følgende fag, der har kørt i forårssemestret 2007: 
 
Mediesociologi 3 
Det Journalistiske Håndværk 2 (Radio) 
Det Journalistiske Sprog og Kommunikation 3 
De Journalistiske Værktøjer (Samf. metode) 
Det Journalistiske Håndværk 3 (billedmediet) 
Det Journalistiske Håndværk 4 
Forskningsformidling  
Medier og Politik 
Informationsjournalistikkens strategiske grundlag 
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Evaluering af undervisning i forårssemestret 2007 tages op igen på Studienævnets møde 
efter sommerferien.  
 
 
Ad 11. Ansøgninger om dispensationer 
 
071280 fik tilladelse til et 4. prøveforsøg i fagene Det Journalistiske Håndværk 1 og Jour-
nalistisk Sprog og Kommunikation 1 samt tilladelse til at starte studiet forfra pr. 1. septem-
ber 2007 med de gængse regler om 1.-årsprøven: senest ved udgangen af 2. semester skal 
der bruges et prøveforsøg i samtlige fag, der indgår i 1.-årsprøven, og senest efter 4. seme-
ster skal 1.-årsprøven som helhed være bestået. Den studerende får overført de tidligere 
beståede fag, men anbefales at følge undervisningen igen.  
 
021069 fik tilladelse til et 5. prøveforsøg i Sociologi for Journalister. Den studerende gøres 
opmærksom på, at sidste gang, der udbydes eksamen i faget, er ved sommereksamen 2007.  
 
210775 søgte om dispensation til at færdiggøre bacheloruddannelsen i journalistik, selv om 
ansøgeren ikke har været studieaktiv siden januar 2002. På sidste møde besluttede Studie-
nævnet at indkalde ansøgeren til samtale med Troels Mylenberg, inden ansøgningen be-
handles. Den studerende har ikke reageret på Studienævnets indkaldelse, hvorfor ansøgnin-
gen udsættes.  
 
151281 fik udsat tidsfristen til at bestå 1.-årsprøven med et år, således at 1.-årsprøven som 
helhed skal være bestået senest ved sommereksamen 2008.  
 
040666 søgte via sin arbejdsgiver om at aflevere eksamensopgaven i Informationsjournali-
stikkens Strategiske Grundlag (diplomuddannelsen) efter fristens udløb. Troels blev be-
myndiget til at afgøre sagen efter at have talt med underviseren i faget. (Den studerende har 
efterfølgende fået lov til at aflevere opgaven i denne eksamenstermin, men vil først blive 
eksamineret mundtligt i opgaven på et senere tidspunkt, hvor underviseren er ledig).  
 
 
Ad 12.  Ansøgninger om meritoverførsel 
 
101180 søgte om forhåndsgodkendelse af en række økonomifag fra Københavns Universi-
tet til cand.public. A-uddannelsen. Foruden en række kandidatfag søger den studerende 
også om en række økonomifag fra bachelordelen, som er en faglig forudsætning for at følge 
kandidatfagene. Studienævnet bemyndigede Troels Mylenberg til at træffe afgørelse efter at 
have indhentet udtalelse fra Jørn Henrik Petersen.  
 
 
Ad 13. Eventuelt 
 
Eva spurgte om, hvornår faget Dansk Politik og Forvaltning kan forventes opdelt i to dele. 
Troels tager kontakt til de fagansvarlige lærere.  
 
Niels Overgaard meddelte, at han udtræder af Studienævnet pr. 1. august 2007, hvor han 
starter sit praktikophold. Det er op til de studerende at finde en afløser for Niels. Man var 
enige om, at det gerne måtte være en kandidat- eller tilvalgsstuderende.  
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Når de studerende har fundet et nyt medlem, meddeles dette til studienævnssekretæren, 
som skriver til Rektor om at få udpeget et nyt medlem til studienævnet. (Det ordinære valg 
af studenterrepræsentanter til studienævnet udskrives i efteråret med tiltrædelse 1. januar 
2008).  
 
 
Ad 14. Ændring af studieordning 2007 for bacheloruddannelsen i Journalistik   
 
Der forelå en ansøgning fra Charlotte Wien vedr. De Journalistiske Værktøjer 1.  
 
A) Med hensyn til undervisningen i informations- og kildesøgning foreslås det, at infor-
mationssøgningen afvikles som hidtil med15 timer i begyndelsen af semestret, men at kilde-
søgning lægges ind under disciplinen kildekritik. Der undervises fortsat i 15 timer i efterårs-
semestret, men altså ikke længere i ’kildesøgning’ men i ’kildekritik’. Der vil dermed blive 
undervist yderligere 15 timer i kildekritik på bacheloruddannelsen i journalistik. Eksamen i 
kildekritik ligger på 2. semester under De Journalistiske Værktøjer 2.  
 
B) Det blev endvidere foreslået, at den del af De Journalistiske Værktøjer 1, som afvikles 
som indledende edb, bibeholdes, som den er, men at eksamen i informationssøgning og 
indledende edb ikke længere afvikles om fælleseksamen.  
 
Studienævnet godkendte den ene del af ansøgningen, del A, der flytter kildesøgning ind 
under kildekritik. Ændringen træder i kraft med den nye studieordning pr. 1. september 
2007.  
 
Nævnet kunne derimod ikke umiddelbart godkende opsplitningen af den fælles eksamen i 
informationssøgning og indledende edb til to særskilte eksaminer. Man ønskede en be-
grundelse for, hvorfor opsplitningen på 1. semester er nødvendig.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.40.  

 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


