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Referat af 

møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 17. marts 2011  
 

 

 

Deltagere:  Peter Bro, Karen Løth Sass, Razan Bahaa El-Nakieb, Mette Serup, Marie 

Bladt Apitz, faglig vejleder Lise Ipsen og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Charlotte Wien, David Nicolas Hopmann og Sophie Bremer. 

 

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 24. februar 2011  

Udsat, fordi referatet ikke er udsendt. 

 

 

Ad 2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Stillingen som faglig vejleder er opslået. Ansøgningsfrist er 31. marts og forventet til-

trædelse 1. maj 2011.  

 

Eksamenskontoret har udsendt liste over den halvårlige aktivitetskontrol. 14 studerende 

opfylder ikke kravet om studieaktivitet og udmeldes af studiet, medmindre de søger og 

får bevilget dispensation. Derudover har Eksamenskontoret meddelt to førsteårsstude-

rende (BA), af de ikke har deltaget i eksamen i januar som krævet og derfor udmeldes af 

studiet, medmindre de søger og får bevilget dispensation. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger om dispensation 

091183 fik udsat afleveringsfristen for sit speciale med en måned pga. vejleders syg-

dom. 

050575 fik godkendt en afløsningsopgave i faget ’International politik og organisation’. 

200285 havde henvendt sig til Studienævnet med en længere skildring af et forløb om-

kring eksamen i januar 2011 og en bortkommet lægeerklæring. Der er ikke brug for, at 

den studerende får egentlig dispensation, såfremt eksamen i Journalistik Håndværk 1 og 

Mediesprog 1 i juni overlapper med den studerendes øvrige eksaminer, får den stude-

rende en særskilt afleveringsfrist, hvilket løser problemet.  
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Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 

050575 søgte om at få forhåndsgodkendt diplomfaget ’Kommunikationsledelse’, der 

udbydes af Update. Studienævnet bad om at få tilsendt cv på underviseren, litteraturliste 

og antal undervisningstimer for faget, før nævnet kan tage stilling til ansøgningen.  

200588 fik meritoverført ’Mediejura for journalister’ på baggrund af et tilsvarende fag, 

der er bestået ved DMJH.  

300877 fik meritoverført tilsammen 30 ects-point på baggrund af fag, der er bestået ved 

American University of Beirut.  

100386 søgte om forhåndsgodkendelse af et semesters fag fra City University of New 

York. Den studerende er optaget på cand.public. A-uddannelsen pr. 1. februar 2011 og 

følger ikke den obligatoriske undervisning på første semester af uddannelsen i foråret 

2011, men er i stedet taget til New York for at følge det forløb, der søges forhåndsgod-

kendt.  

Studienævnet afslog at dispensere fra rækkefølgen af uddannelsens semestre og pointe-

rede, at første semester skal tages, før man kan starte på den individuelle fagspecialise-

ring. Studienævnet forholdt sig ikke til indholdet af det ansøgte semester i New York.  

200287 søgte om forhåndsgodkendelse af en række fag fra University of California, San 

Diego. Der var tvivl om, hvilket omfang de ansøgte fag har, og Studienævnet udsatte 

derfor behandlingen. Peter Bro vil tale med Charlotte Wien og Randi Top om en proce-

dure for, hvordan omfanget af udenlandske fag kan fastsættes.  

 

 

Ad 5. Optagelsesprøve 2011  

Peter orienterede om, at optagelsesprøven i 2011 vil bestå af fire delprøver: paratvidens-

test, sprogtest, referatøvelse og en analysetest.  På selve prøvedagen, den 9. april, vil der 

i år være flere tutorer, der går rundt på SDU og hjælper med det praktiske. 

 

Studienævnet drøftede kort referatøvelsen, og det blev foreslået, at den gerne måtte væ-

re svær, fordi det ville give mere differentierede besvarelser.  

 

 

Ad 6. Høring om elektronisk kommunikation med studerende 

SDU’s Studiekontor har via Fakulteterne udsendt et forslag om snarest muligt at overgå 

til pligtmæssig elektronisk kommunikation med alle studerende. Hjemlen hertil er givet 

i bekendtgørelse (nr. 1239) om elektronisk kommunikation for universiteterne, som 

trådte i kraft den 15. november 2010.  

 

Studienævnets kommentarer til forslaget var, at der ikke må oprettes flere studenter-

platforme, som studerende skal tjekke, idet de studerende allerede nu skal holde sig ori-

enteret på e-learn (blackboard), studenter-selvbetjeningen og studentermailen, hvilket er 

rigeligt.  Derudover havde man ingen kommentarer.  

 

 

Ad 7. Biologistuderende på tilvalg 

Biologisk Institut har henvendt sig til Peter Bro med spørgsmål om, hvorvidt det vil 

være muligt at få en særordning for optagelse af biologi-studerende på tilvalg i Journali-

stik. På grund af biologistudiets fagsammensætning skal de biologi-studerende allerede 



 

 

 
Side 3 af 3 

efter første studieår vælge, om de vil læse en retning med tilvalg (fx Journalistik). Bio-

logisk Institut foreslår derfor, om de biologi-studerende kan gå til optagelsesprøve i år 

ét (fx 2011) og blive garanteret en studieplads på tilvalg til start i år to (fx 2012).  

 

Studienævnet besluttede at afslå en sådan særordning.  

 

 

Ad 8. Eksamensformer 

Som opfølgning på sidste Studienævnsmøde, hvor det blev nævnt, at det maksimale 

omfang på eksamensopgaver ikke overholdes, drøftede Studienævnet på ny problema-

tikken. Peter Bro vil over for underviserne indskærpe, at opgaver skal afleveres med den 

standard-forside, som ligger under ’Eksamen’ på uddannelsens hjemmeside, og på den-

ne forside skal antal tegn og sider fremgå. 

 

Karen pointerede, at hun som underviser langt hellere vil bedømme det journalistiske 

indhold frem for at bruge tid på at tælle tegn; de studerende burde derfor vende kritik-

ken om og vinkle på, at de selv bevidst snyder med omfanget.  

 

 

Ad 9. Godkendelse af eksamensdatoer for sommereksamen 2011  

De fremlagte datoer for eksamen på 2. semester samt på tilvalg i juni og august 2011 

blev godkendt. Derimod kunne Studienævnet ikke godkende de foreslåede datoer for 

eksamen på 4. semester.  

Datoer for 4. semester samt for cand.public.-uddannelserne vil blive fremlagt til god-

kendelse på næste møde.  

 

 

Ad 10. Godkendelse af pensum for sommereksamen 2011 

Godkendt. 

 

 

Ad 11. Eventuelt 

Lise Ipsen gjorde opmærksom på, at der er en masse studieretninger, der ikke kan kom-

bineres med tilvalg i Journalistik – måske fordi der ikke er lavet aftaler med disse stu-

dieretninger. Eksempelvis kan nævnes Statskundskab og Sociologi.  

 

Peter nævnte, at han har fået overraskende mange henvendelser fra journalist-

studerende som trives dårligt og bruger (for) mange timer på studiet. 

 

Der er indkommet ca. 430 ansøgninger til bacheloruddannelsen  2011.  

 

Mødet sluttede kl. 15.10.  

 

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 


