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Referat af 
møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 3. juni 2010  
 
 
I mødet deltog:  Charlotte Wien, Karsten Prinds, Sally Hilden, Sophie Elline Bremer 

Hansen, Sofie Amalie Rasmussen, Peter Bro, Kristoffer Kræn Søren-
sen (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
                                                                                                                                                                          
 
Ad 1. Orientering om afgørelser og begrundelser 
Jurist Helle Boeriths fra Fakultetet orienterede om krav til afgørelser og begrundelser jf. 
Forvaltningslovens § 24.  
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat af møde den 6. maj 2010  
Bemærkningen om deltagelse i mødet fra pkt. 2 flyttes fra Sofie til Sally. Med denne æn-
dring blev referatet godkendt.  
 
 
Ad 3. Meddelelser 
Taget til efterretning. 
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
Peter orienterede om, at han har accepteret, at en studerende afleverede en eksamensopgave 
efter tidsfristen, fordi SFEO havde bekræftet, at der var problemer med en printer. 
 

 
Ad 4. Ansøgninger om dispensation 
230886 fik udsat tidsfristen for at bestå 1.-årsprøven med ét år grundet dokumenteret syg-
dom.  
090990 fik dispensation fra reglen om samtidig tilmelding til alle 1.-årsfag inden for første 
studieår samt dispensation til at gå til omprøve i august 2010 uden at have deltaget i den 
ordinære prøve i juni måned. Dispensationerne gives grundet dokumenteret sygdom.  
160886 fik dispensation til at gå til omprøve i august 2010 uden at have deltaget i den or-
dinære prøve i juni måned, grundet dokumenteret sygdom. 
141286 og 280586 fik afslag på dispensation om at blive optaget på kandidatuddannelsens 
linje B uden at have bestået tilvalg i Journalistik. 
050370 søgte om optagelse på kandidatuddannelsens linje B uden at have bestået tilvalg; 
formanden blev bemyndiget til at behandle ansøgningen, når alle oplysninger foreligger. 
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Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel 
070481 fik forhåndsgodkendt et fag fra KU som alternativ til valgfaget på 7. semester på 
bacheloruddannelsen. 
290985 søgte om forhåndsgodkendelse af faget ’Political Reporting’ ved City University, 
London; og 291085 søgte om forhåndsgodkendelse af faget ’Writing, research and repor-
ting workshop 1’ ved New York University. For begge fags vedkommende vurderede Stu-
dienævnet, at niveauet var for grundlæggende og fagene for praktisk orienterede journa-
listikfag til at kunne indgå på public A-uddannelsen. 
120286 fik afslag på merit af Dansk Forvaltning, fordi der ikke er overensstemmelse mel-
lem det ansøgte fags pensum, litteratur og konkret undervisningsindhold og de beståede 
aktiviteter fra RUC. 
 
 
Ad 6. Kandidatuddannelsens linje A 
For at opfylde Eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 4 om at mindst 1/3 af en uddannelses 
samlede ects-point skal dokumenteres ved eksterne prøver, skal 10 ects-point af den indivi-
duelle fagspecialisering, ’gryderetten’, på public A bedømmes med ekstern censur.  
 
Det blev besluttet, at der indføres mulighed for, at aktiviteten ’Selvstuderet område’ på 10 
ects-point kan bedømmes med ekstern censur. Fagbeskrivelsen for aktiviteten ændres, så der 
gives valgmulighed mellem intern bedømmelse og ekstern censur, således at studerende, der 
ikke allerede opfylder kravet om ekstern censur i deres gryderet, kan få ’Selvstuderet områ-
de’ bedømt med ekstern censur.  
 
  
Ad 7. Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2010 
Bachelorprojekt:  Der mangler at blive udspecificeret omfangskrav for projekt udarbejdet af 
en enkelt eller to studerende i fællesskab.  
Mediesprog 3: ændringer under målbeskrivelse og undervisningsform godkendt. 
Aktuelle samfundsmæssige problemer (7. sem. valgfag): godkendt.  
Medieteori og metode: eksamensform i efteråret 2010 ændres til aflevering af tre opgaver af 
max. 15 sider i løbet af semestret.  
 
 
Ad 8. Bachelorprojekt 
I efteråret 2010 gives der generel dispensation til at studerende kan lave bachelorprojekt 
samtidig med, at de går til eksamen i eventuelt manglende fag i januar 2011. Dette gælder 
kun for efteråret 2010. Fremover får de studerende tilsendt en ’eksamenspakke’ med vigtige 
ting at huske. 
 
 
Ad 9. Eventuelt 
Sophie Bremer mindede om, at alle er inviteret til 4. semesters afslutningsfest den 17. juni. 
 
Næste studienævnsmøde afholdes ultimo august [tidspunkt efterfølgende fastsat til tirsdag 
den 24. august kl. 11.00/sekr.]. 
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Denne del af mødet sluttede kl. 12.30. 
 
 
 
 
 
 
 
I forlængelse af studienævnsmødet afholdes: 
 

Temamøde i Studienævnet for Journalistik 
 
 
 
Ad A. Optagelse på BA og tilvalg 
David Nicolas Hopmann fremlagde en undersøgelse om optaget på BA og tilvalg, og Per-
nille Borre orienterede om optagelsesforløbet i 2010.  Studienævnet drøftede herefter muli-
ge forbedringer og ændringer til optagelsesprocessen, bl.a. blev der foreslået vægt på samar-
bejdsevner.  
 
 
Ad B. Journaliststudiet generelt 
Brainstorming over journalistuddannelser gav en række kommentarer (i ikke-prioriteret 
rækkefølge). 
BA-uddannelsens 4. semester: - skær et akademisk fag helt væk; - drop Mediesprog og læg i 
stedet undervisningen på 3. semester, så skrivningen kunne vedligeholdes på 3. semester; - 
tildel praktiksøgningsforløbet ects-point.  
Public-forløbene generelt: - undersøg mulighed for undervisning i København i stedet for i 
Odense. 
Public B-uddannelsen: - ændring af Håndværksundervisningen, for meget vægt på feature, 
mere web; udbyd valgfag i Radio og Web, kunne også udbydes til Medievidenskabsstude-
rende.  
Generelt: problem når sociale tilbud på studiet indbefatter alkohol, da muslimske studeren-
de hægtes af.  
 
 
Ad C. Markedsføring 
Punktet blev udsat til et senere møde.  
 
 
Mødet sluttede kl. 15.05. 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


