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Studienævn for Journalistik 
16. april 2008  
J.nr. 033/578 

-/nie 
 

Referat af  
møde i Studienævnet for Journalistik 
torsdag den 13. marts 2008 kl. 12.15 

 
 
I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian Aaskov Nielsen, 

Karsten Prinds, Marie Dissing Sandahl, faglig vejleder Tenna Hjortnæs 
Petersen og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 7. februar 2008    
 
Udsat, da referatet ikke er udsendt.  
 
 
Ad 2. Meddelelser 
 
Signe fortalte, at hun havde talt med Universitetets Bygningsafdeling om Medietorvet, og 
der er ingen muligheder for at benytte det til ikke-officielle fester. Bygningsafdelingen hav-
de ikke svaret på spørgsmålet om et rulle-ud-tæppe til gulvet på Medietorvet, men Signe 
tager det op igen. Karsten oplyste, at han i øjeblikket arbejder sammen med Medieviden-
skab om studiemiljø, og han vil drøfte mulighederne for en fælles løsning i det forum.  
 
Alarmen er stadig et problem; man er klar over det og arbejder på at finde en løsning. 
 
Angående pkt. A) Referat af semestermøde den 5. februar 2008, gjorde Troels opmærksom 
på, at der var fem undervisere til stede og ikke som angivet tre.  
 
Næste semestermøde blev fastsat til tirsdag den 29. april 2008 kl. 12 – 14 på Medietorvet; 
Signe sender meddelelse ud til de studerende.  
 
Der blev stillet spørgsmål til adgangskravet til tilvalg i Journalistik; især hvorvidt kravene 
om dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Historie el. Samtidshistorie på B-niveau samt 
et fortsættersprog på B-niveau eller et begyndersprog på A-niveau (disse krav kaldes område-
specifikke krav) også gjaldt for tilvalg.  
 
SDU’s Vejledningscenter har oplyst, at disse områdespecifikke krav ikke gælder for tilvalg, 
men at de gælder for optag på bacheloruddannelsen i Journalistik. Der kan fortsat være 
såkaldte fagspecifikke krav, som skal opfyldes; i Journalistisks tilfælde en optagelsesprøve, 
som skal bestås.  Uddannelsessiderne på SDUs hjemmeside er opdateret med de korrekte 
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adgangskrav, men vær opmærksom på, at bogen ”Valg af tilvalg 08” var forældet allerede, 
da den kom fra trykkeriet, fordi der er anført forkerte adgangskrav i den. Check derfor på 
hjemmesiden! 
 
 
Ad 3. Ansøgning om dispensationer 
 
060479 fik tilladelse til et 4. prøveforsøg i ’Journalistisk Håndværk 2, Radio og lyd på 
web’. Den studerende erindres om, at man ved sygdom i forbindelse med eksamen skal 
sørge for at indsende lægeerklæring til Eksamenskontoret, sådan at eksamensforsøget kan 
blive annulleret.  
 
280685 fik tilladelse til at starte forfra pr. 1. september 2008 og i denne forbindelse dis-
pensation fra reglen om samtidig tilmelding til alle 1.-årsfag senest to semestre efter studie-
start.  
 
160876 har søgt Studenterservice om at få vurderet sit hidtidige uddannelsesforløb og 
erhvervserfaring med henblik på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Journalistik 
(linje B). Ansøgeren har en et-årig uddannelse som akademiøkonomi (International Busi-
ness Academy, Kolding) og deltaget i de første 6 måneder af et et-årigt forløb til bachelor i 
Marketing ved Open University of Westminster. Derudover har ansøgeren erhvervserfaring 
inden for salg/marketing.  
Studienævnet fandt, at intet i ansøgerens uddannelsesforløb eller erhvervserfaring giver 
grundlag for en dispensation til at blive indskrevet på kandidatuddannelsen i Journalistik. 
 
101082 fik dispensation til et 4. prøveforsøg i ’International politik og organisation’ og 
tilladelse til at gå til den mundtlige prøve i bachelorprojektet, selv om et obligatorisk fag 
mangler. Den studerende gøres opmærksom på, at der ikke udstedes eksamensbevis for alle 
obligatoriske fag er bestået, og næste eksamen i ’International politik og organisation’ er 
først i juni måned.  
 
 
Ad 4. Ansøgning om meritoverførsler 
 
260278 fik meritoverført Mediesociologi 1 og Mediesociologi 2 inkl. kildekritik og sam-
fundsvidenskabelig metode, men afslag på at få overført Mediesociologi 4.  
 
 
Ad 5. Oversigt over hvornår de enkelte fag har ordinær eksamen og re-eksamen 
 
I forbindelse med, at der pr. 1. februar 2008 er indført regler om hurtigere syge- og omprø-
ve, har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet lagt op til, at der kun afholdes eksamen og 
reeksamen i direkte forlængelse af undervisning, dvs. typisk én gang årligt. Eksamen og 
reeksamen i de semestre, hvor der ikke er givet undervisning, skulle kun afholdes efter indi-
viduel ansøgning og godkendelse i Studienævnet.  
 
Studienævnet drøftede dette – især sat i relation til muligheden for at bestå de krævede fag 
før praktikken, og besluttede, at der i nogle fag afholdes eksamen hvert semester, men dog 
kun reeksamen (august og februar), når der har været undervisning i faget.  
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I bilag 1 til dette referat er en liste over fagene på Journalistik og hvornår der afholdes ek-
samen hhv. reeksamen, gældende pr. 1. september 2008. Studerende har mulighed for at 
søge Studienævnet om dispensation til at få afholdt eksamen i fag, hvor der ikke udbydes 
eksamen i hver termin. 
 
 
Ad 6. Godkendelse af eksamensdatoer for juni 2008  
 
Eksamensdatoerne blev godkendt med forbehold for eventuelle kommentarer fra undervi-
serne.  
 
 
Ad 7. Godkendelse af studieordning 2008 for kandidatuddannelsen i Journalistik 
 
Studieordningen blev godkendt som fremlagt. 
 
Med hensyn til en eventuel indførelse af mundtlig prøve i forbindelse med specialet vil Stu-
dienævnet tage stilling, når forslaget foreligger.  
 
 
Ad 8. Godkendelse af ændringer i målbeskrivelser for bacheloruddannelsen samt til-

valg i Journalistik 
 
Der blev godkendt følgende målbeskrivelser og/eller ændringer af tidligere målbeskrivelser, 
gældende pr. 1. september 2008: 
 
Bachelor 
’Journalistisk Håndværk 3 – tv’: der foretages mindre ændringer i teksten. Under prøve-
form præciseres det, at der skal foreligge en redegørelse for, hvilke gruppemedlemmer der 
har haft ansvaret for de forskellige elementer i opgaven, og at opgaven bedømmes individu-
elt, uanset at den produceres af normalt to medlemmer pr. gruppe.  
’Indledende IT og webjournalistik samt Informationssøgning’: der indføres med virkning 
fra E2008 følgende betingelse for at bestå prøven ”Mindst 50% rigtig besvarelse i alt; dog 
således at der er mindst 17% rigtig besvarelse i hvert af de to discipliner 1) Indledende IT 
og webjournalistik og 2) Informationssøgning.  
’Retssystemet i grundtræk – Medieret’: en helt ny beskrivelse blev godkendt. Faget skifter 
med virkning fra E2008 titel til ’Mediejura for Journalister – en introduktion til retssyste-
met og presseretten’, ects-omfang og eksamensform er uændret.  En studerendes eventuelt  
dumpede prøveforsøg med gammel fagtitel overføres naturligvis til det ’nye’ fag.  
’Dansk politik og Forvaltning’ opsplittes med virkning fra E2008 i to fag: 1) ’Dansk Poli-
tik’, 5 ects, skriftlig prøve, internt bedømt, bestået/ikke bestået, undervises i forårssemestre 
og første gang i F2009.  2) Dansk Forvaltning’, 5 ects, skriftlig prøve, ekstern censur, ka-
rakter efter 7-trins-skalen, undervises i efterårssemestre og første gang i E2009.  
Der er eksamen i det gamle, samlede fag i juni 2008 (ordinær), januar 2009 (2. prøvefor-
søg) og juni 2009 (3. prøveforsøg), herefter ophører den fælles eksamen. En studerendes 
eventuelt dumpede prøveforsøg i det fælles fag overføres ikke til de nye fag.  
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Tilvalg 
’Journalistisk Håndværk 1’ og ’Journalistisk Håndværk 2’:  alle steder, hvor der står ”i tekst 
og billeder” og ”i tekst, lyd og billeder” slettes.  
’Journalistisk Håndværk 2’ prøveformen ændres til: ”Eksamensopgaven i Journalistisk 
Håndværk 2 er fælles med eksamensopgaven i Mediesprog. Opgaven (bestående af et jour-
nalistisk produkt og en analyserende rapport) løses som en individuel hjemmeopgave og 
bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen. Der gives særskilte karakterer i Hånd-
værk og Mediesprog.  
’Medieforståelse’ ændrer fra E2008 titel til ’Mediesociologi (tilvalg)’ og semesterplaceringen 
ændres fra efterårs- til forårssemestre.  
’Informationssøgning og kildekritik’ ændrer fra E2008 semesterplacering fra forårs- til ef-
terårssemestre.  
’Retssystemet i grundtræk – Medieret’, ændres som under bachelordelen.  
 
Kandidatuddannelsen, linje A 
’Medier og politik’, 12 ects, hjemmeopgave og mundtlig prøve, intern censur og karakter 
efter 7-trins-skalaen. 
’Journalistisk Filosofikum’, 12 ects, hjemmeopgave og mundtlig prøve, intern censur og 
karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
’Det Akademiske Håndværk’, 6 ects, hjemmeopgave og mundtlig prøve, intern censur og 
karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Kandidatuddannelsen, linje B 
’Avanceret Journalistisk Seminar, 10 ects, hjemmeopgave bestående af et journalistisk pro-
dukt og en analyserende rapport, ekstern censur og karakter efter 7-trins-skalaen.  
 
 
Ad 9. Godkendelse af studieordning 2008 for bacheloruddannelsen i Journalistik 
 
Studieordningen opdateres med de ændringer, der følger af godkendelsen af ændrede mål-
beskrivelser under foregående punkt samt med studienævnets godkendelse af 29. maj 2007 
om, at kildesøgning (fra Værktøj 1) flyttes ind under disciplinen kildekritik (Værktøj 2). 
 
Studieordningen blev godkendt.  
 
 
Ad 10. Godkendelse af studieordning 2008 for tilvalg i Journalistik 
 
Studieordningen opdateres med de ændringer, der følger af godkendelsen af ændrede mål-
beskrivelser under pkt. 8, især bemærkes ombytningen af semesterplacering for fagene ’Me-
diesociologi’ og ’Informationssøgning og Kildekritik’.  
 
Studieordningen blev godkendt.  
 
 
Ad 11. Implementering af delpolitik evaluering 
 
Troels og Karsten tager sig af implementeringen.  
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Ad 12. Henvendelse fra studerende vedr. koordinering af undervisning 
 
Tenna redegjorde for de problemer, som de studerende oplever i undervisningen i Journali-
stisk Håndværk 4 i dette semester, herunder at studerende opfatter det som tilfældigt, 
hvornår der gives afleveringsopgaver, og at der er usikkerhed om, hvor mange opgaver der 
er obligatoriske. Ifølge de studerende vil problemerne kunne løses ved, at underviserne taler 
sammen om fordelingen af afleveringsopgaver.  
 
Studienævnet var enigt i, at de skitserede problemer skyldes antallet af undervisere og at en 
bedre koordinering af Håndværk 4 er ønskelig.  
 
 
Ad 13. Eventuelt 
 
a) Fakultetet har bedt studielederne om en strategiplan for 2008-10. Troels blev 
 bemyndiget til at skrive Journalistiks.  
 
b) Stillingen som faglig vejleder for Journalistik genopslås på grund af for få ansøgere.  
 
c) Tenna har lavet et udkast til opslag om ansøgning om støtte fra Dicar-midlerne; 

udkastet sendes til studienævnets medlemmer til skriftlig godkendelse.  
 
d) Punkt til fremtidig dagsorden: eventuel ekstern censur i faget ’Journalistisk Hånd-

værk 1’ på 1. semester. 
 
e) Lise Lyngbye har bedt om at få drøftet indførelse af webjournalistik på uddannel-

sen.  
 
 
Mødet sluttede kl. 14.20.  
 
 
Troels Mylenberg 
formand for studienævnet  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 
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Oversigt over, hvornår de enkelte fag på Journalistik har ordinær eksamen og re-eksamen  
gældende pr. 1. september 2008  

 
BACHELOR 

Under- 
visning  
efter-
år/forår 

Ordinær  
eksamen 
JANUAR 

Re- 
eksamen 
FEBRUAR 

Ordinær 
eksamen 
JUNI 

Re- 
eksamen 
AUGUST 

OBLIGATORISKE FAG      

Journalistiske Værktøjer 1: Indle-
dende IT og webjournalistik samt 
Informationssøgning  

Efterår Ja Ja Nej Nej 

* Journalistiske Værktøjer 2: Kilde-
kritik og samfundsvidenskabelig 
metode  

Efterår 
fortsætter i 
forår 

Ja  Nej Ja Ja 

Journalistisk Håndværk 1  Efterår Ja Ja Ja Nej 

Journalistisk Håndværk 2:  
Radio og lyd på web 
Gruppeeksamen 
Individuel eksamen 

Både efter-
år og forår 

Ja Reeksamen i 
slutningen af 

januar 

Ja Reeksamen 
i slutnin-
gen af juni 

Journalistisk Håndværk 3 – tv Både efter-
år og forår 

Ja Ja Ja Ja 

Journalistisk Håndværk 4  Forår Nej Nej Ja Reeksamen 
i juni 

Mediesprog 1  Efterår Ja Ja Ja Nej  

Mediesprog 2 Forår Nej Nej Ja Ja  

Mediesprog 3   Efterår Kun deltagelse, ingen eksamen 

Mediesprog 4  Forår Nej Nej Ja Ja  

Mediesociologi 1 Efterår Ja Ja Nej Nej  

* Mediesociologi 2  Forår  

Mediesociologi 3 Efterår Ja Ja Ja Nej 

Mediesociologi 4 Forår Ja Nej Ja Ja  

Retssystemet i Grundtræk – Medi-
eret /Mediejura for journalister 

Forår Nej  Nej Ja Reeksamen 
i juni 

Bachelorprojekt     

Praktik     

STØTTEFAG:      

Socialøkonomi og –politik Efterår Ja Ja Ja Nej  

Moderne Dansk og Europæisk Hi-
storie 

Efterår Ja Ja Nej Nej  

Dansk Politik, første gang F2009 Forår Nej Nej Ja Ja  

Dansk Forvaltning, første gang 
E2009 

Efterår Ja Ja Ja Nej  

International Politik og Organisa-
tion, første gang F2009  

Forår Nej Nej  Ja  Ja  

VALGFAG:      

Valgfrit (pt. Aktuelle 
Samf.problemer) 

Efterår Eksamen ved undervisningsslut i september, derefter 
reeksamen, ingen ordinær eller reeksamen i juni, august, 
januar eller februar 

* = fælleseksamen 
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TILVALG 

Under-
visning 
efterår/forår 

Ordinær 
eksamen 
JANUAR 

Re-eksamen 
FEBRUAR 

Ordinær 
eksamen 
JUNI 

Re-
eksamen 
AUGUST 

Journalistisk håndværk 1 Efterår  Ja Ja Ja Nej 
* Informationssøgning og kildekri-
tik 

Efterår      

* Mediesociologi (tilvalg) Forår  Nej Nej Ja Ja 
Journalistisk håndværk 2 Forår Nej Nej Ja Ja 
Mediesprog Forår Nej Nej Ja Ja 
Retssystemet i Grundtræk – Medie-
ret /Mediejura for journalister 

Forår 
Nej Nej Ja Ja 

* = fælleseksamen 
 
 
 
 
CAND. PUBLIC. A OG B 

Under-
visning 
efterår/forår 

Ordinær 
eksamen 
JANUAR 

Re-eksamen 
FEBRUAR 

Ordinær 
eksamen 
JUNI 

Re-
eksamen 
AUGUST 

Akademisk håndværk Forår Nej Nej Ja Ja 
Medier og politik Forår Nej Nej Ja Ja 
Journalistisk filosofikum Forår Nej Nej Ja Ja  
Borger, velfærd, samfund Efterår Ja Ja Ja Nej  
Journalistisk håndværk, sprog og 
kommunikation 

Efterår Ja Ja Ja Nej  

Avanceret journalistisk seminar Efterår Ja Ja Ja Nej  
Medieteori og metode Efterår Ja Ja Ja Nej  

 
13.3.2008/nie 


