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Studienævn for Journalistik 
24. september 2008  

J.nr. 033/578 
-/nie 

 
 

Referat af   
møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag den 18. september 2008  
 
 
 
I mødet deltog: Peter Bro, Karsten Prinds, Signe Damgaard, Marie Dissing Sandahl, Sa-

brina Drevsfeldt (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 
 
Fraværende  
med afbud: Kristian Aaskov Nielsen og Troels Mylenberg. 
                                                                                                                                                                         
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1 – 5, 7 og 6.  
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 19. august 2008  
 
Godkendt. 
 
 
Ad 2. Meddelelser 

 
Ang. pkt. I, tidsfrister, gjorde Karsten Prinds opmærksom på, at ændrede studieordninger 
inkl. fagbeskrivelser skal indsendes til godkendelse i Fakultetet senest 20. december for at 
træde i kraft pr. 1. september næste år. Dette har betydning for den planlagte ændring af 
Mediesociologi. Peter Bro lovede, at ændringerne gøres klar til behandling på næste studie-
nævnsmøde.  
 
Karsten nævnte endvidere, at han havde indsendt kraftige protester over beskrivelsen af 
journalistuddannelsen på sitet www.ug.dk, pkt. L.  
 
Vedr. pkt. J, skærpelse af krav for deltagelse i reeksamen: Karsten Prinds’ mail til de ’gamle’ 
studerende skal også sendes til de nye 1. semesters studerende, tilvalg samt public B-
studerende.  
 

 
Ad 3. Ansøgninger om dispensation 
 
270985 fik dispensation fra reglen om samtidig tilmelding til 1.-årsprøven samt tilladelse 
til at starte forfra på studiet pr. 1. september 2009. Der gives to år til at bestå 1.-årsprøven 
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fra 1. september 2009. Dispensationen blev givet på grund af dokumenterede særlige om-
stændigheder.  
 
040379 søger SDU om dispensation til at starte på kandidatuddannelsen i Journalistik, 
linje B, selv om ansøgeren ikke har bestået alle fag på tilvalg i Journalistik. Ansøgningen 
skal behandles af Studenterservice Optag og Vejledning, men Studienævnet skal komme 
med en indstilling. Ansøgeren er udeblevet ved to ordinære eksaminer på tilvalg i juni må-
ned og har ikke bestået mindst den ene reeksamen i august måned. Studienævnet vurdere-
de, at der ikke forelå særlige omstændigheder for at dumpe i august måned og at den/de 
manglende eksaminer er væsentlige for at gå videre på kandidatuddannelsen. På baggrund 
heraf indstiller man, at dispensationen afslås.  
 
180479 fik dispensation til at starte bachelorprojekt, selv om Mediesociologi 3 (gl. ord-
ning) ikke er bestået, inden projektet startes. Den studerende aftaler selv en afleveringsfrist 
for opgaven i Mediesociologi 3 med Peter Bro. Dispensationen blev givet på grund af do-
kumenterede særlige omstændigheder. 
 
 
Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 
 
130383 fik forhåndsgodkendt faget ’Amerikanisering af Europa’ (10 ects) fra Institut for 
Historie, Kultur og Samfund ved SDU til kandidatuddannelsens linje B.  
 
290472 fik forhåndsgodkendt faget ’History of Research on the Middle East’ (10 ects) fra 
Mellemøststudier, SDU til kandidatuddannelsens linje B. 
 
310382 fik forhåndsgodkendt faget ’Emner i amerikansk kultur’ (10 ects) fra Center for 
Amerikanske Studier, SDU til kandidatuddannelsens linje B.  
 
260478 fik meritoverført faget ’Moderne dansk og europæisk historie’ (10 ects) på bag-
grund af en bestået lærereksamen med linjefag og bacheloropgave i historie. 
 
020786 søgte om indskrivning på bacheloruddannelsen i Journalistik ved SDU på bag-
grund af beståede aktiviteter fra DJH. Ud fra det fremsendte materiale kunne Studienævnet 
se, at ansøgeren ikke har bestået 1.-årsprøven på DJH. Studienævnet besluttede derfor at 
give ansøgeren valget mellem at tage den manglende 1.-årsprøve ved DJH og søge indskriv-
ning ved SDU igen eller at søge ind på bacheloruddannelsen i Journalistik ved SDU gen-
nem Den Koordinerede Tilmelding og med sædvanlig optagelsesprøve. 
 
300785  søger om meritoverførsel af ’Informationssøgning’, ’Socialøkonomi og –politik 
(inkl. virksomhedsregnskab) samt ’Dansk Politik’ og ’Dansk Forvaltning’ (fremover to ad-
skilte kurser) på baggrund af 40 ects point bestået ved Det Samfundsvidenskabelige Basis-
studium på RUC.  
Studienævnet ønskede en udtalelse fra Mogens N. Pedersen angående ’Dansk Politik’ og 
’Dansk Forvaltning’; såfremt hans indstilling er positiv, følger Studienævnet denne indstil-
ling. Er indstillingen negativ, tages punktet op igen på næste studienævnsmøde.  
Med hensyn til Informationssøgning besluttede Studienævnet at afslå meritoverførsel, dels 
fordi ’Informationssøgning’ er en integreret eksamen med ’IT og Webjournalistik’ og dels 
fordi de fremsendte fagbeskrivelser fra RUC ikke viser, at ansøgeren har fået grundigt kend-
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skab til databaserne Infomedia og Lexisnexis, som begge er meget vigtige at kunne for jour-
naliststuderende. 
Studienævnet besluttede endvidere at afslå meritoverførsel af ’Socialøkonomi og –politik’, 
hvilket nævnet har præcedens for. Begrundelsen er, at dette fag er tilrettelagt specielt for 
journalistuddannelsen og at der løbende i kurset gennemgås aspekter i sammenhæng med 
den journalistiske praksis.  
 
181284 søger om meritoverførsel af ’Socialøkonomi og –politik’ på baggrund af kurser 
bestået på Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium (120 ects) på RUC.  Som ovenfor 
besluttede Studienævnet også af afslå denne ansøgning med den begrundelse at, SDU-faget 
er tilrettelagt specielt for journalistuddannelsen og at der løbende i kurset gennemgås aspek-
ter i sammenhæng med den journalistiske praksis.  
 
 
Ad 5. Godkendelse af fag-/målbeskrivelser 
 
Studienævnet godkendte på sidste møde valgfaget ’Journalistisk Håndværk – Tv-
dokumentaren’ til kandidatuddannelsens linje B, men kunne ikke godkende, at eksamen 
afholdes på 14 sammenhængende dage i januar.  
Den fagansvarlige har nu ændret dette, således at der gives en uges eksamensforberedelse i 
slutningen af undervisningen i december og én uges eksamen i januar. Studienævnet god-
kendte med denne ændring eksamensformen.  
 
Koordinatoren for kandidatuddannelsens linje B, Tom Buk-Swienty, har indsendt målbe-
skrivelse for specialet på linje B til godkendelse. Studienævnet godkendte opbygningen af 
specialet med en akademisk del og et journalistisk produkt, men i beskrivelsen af specialet 
bør der være mere konkrete detaljer på fordelingen af specialets forskellige elementer og 
muligheder for sammensætning. Det kan for eksempel gøres på den måde, det er beskrevet i 
studieordningen og fagbeskrivelsen for bachelorprojektet på journalistuddannelsen. 
 
 
Ad 6. Eventuelt 
 
a) Signe Damgaard spurgte til besættelsen af den ledige stilling som centerleder. 
Karsten oplyste, at der er et stillingsopslag på vej og at stillingen forventes besat tidligst 1. 
december og måske først 1. januar.  
 
b) Karsten orienterede om, at der planlægges fællesundervisning i faget ’Mediejura’ 
(tidl. ’Medieret’) i forårssemesteret 2009, således at 4. semester på bacheloruddannelsen 
samlæser med 2. semester på tilvalg.  
 
 
Ad 7. Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Svensk-Danska Kulturfonden 
 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Svensk-Danska Kulturfonden arbejder for øget 
forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og samfundsmæssige 
områder. I 2008-2009 samarbejder fondene om bidrag til et udvekslingsprogram for jour-
naliststuderende og lærere på grund- og avanceret niveau på universitet eller högskolor i 
Sverige.  
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Studienævnet er i den anledning blevet bedt om at stå som faglig garant for de ansøgte akti-
viteter og skal vurdere indkomne ansøgninger.  Karsten Prinds laver et opslag om mulighe-
den for at søge fondene.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.30.  
 
 
Karsten Prinds   
formand  / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


