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Studienævn for Journalistik 

7. juli 2011  

J.nr. 033/578 

-/nie 

 

 

Referat af  

møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 23. juni 2011  
 

 

 

Deltagere:  Peter Bro, Karen Løth Sass, David Nicolas Hopmann, Razan Bahaa El-

Nakieb, Marie Bladt Apitz, faglig vejledere Lise Ipsen og Lærke Kløvedal 

samt Liselotte Nielsen (sekretær). 
 

Afbud fra: Charlotte Wien, Sophie Bremer og Mette Serup.  

 

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 12. maj 2011 

Godkendt med bemærkning fra Marie om, at Sophie endnu ikke har kontaktet hende 

vedr. indstillinger til undervisningsprisen. 

 

 

Ad 2. Meddelelser 

Peter nævnte, at det er dejligt med engagerede studerede, der giver tilbagemeldinger til 

Studienævnet om undervisningen (pkt. f og g). 

 

Peter kunne oplyse, at akkrediteringen af bachelor- og kandidatuddannelsen i Journali-

stik er endt med godkendelser af begge uddannelser. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger om dispensation 

120373 og 200785 fik dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011 samti-

dig med, at eksamen i ’International politik og organisation’ samt i ’Mediesociologi 4’ 

skal bestås.  

090686 og 040787 fik dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011 samti-

dig med, at eksamen i ’Mediesociologi 4’ skal bestås. 

090483 fik dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011 samtidig med, at 

eksamen i ’Mediejura’ og ’International politik og organisation’ skal bestås. 

040271 fik afslag på ansøgning om at deltage i omprøven i ’Moderne dansk og europæ-

isk historie’ i august 2011 uden at have deltaget i den ordinære prøve i juni; den stude-

rende henvises til at gå til eksamen i faget i januar 2012. Studienævnet gav dog den stu-

derende dispensation fra reglen om at skulle deltage i eksamen i alle førsteårsfag senest 

ved udgangen af 2. semester, hvorved den studerende kan fortsætte på studiet.  
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181082 fik dispensation fra aktivitetsreglerne på kandidatuddannelsen og kan fortsætte 

på studiet indtil 30. juni 2013.  

301181 fik udsat afleveringsfristen for sit speciale indtil 15. maj 2012 under forudsæt-

ning af, at den i ansøgningen omtalte dokumentation fremsendes til Studienævnet.  

140784 fik afslag på ansøgning om et 4. prøveforsøg i Mediesprog 1. 

020287 fik afslag på ansøgning om et 4. prøveforsøg i Journalistisk Håndværk 4. 

Ansøgning fra 060983 om en individuel, samlet eksamen i ’Dansk politik og forvalt-

ning’ blev udsat, indtil den i ansøgningen omtalte dokumentation fremsendes til Studie-

nævnet.  

Ansøgning fra 200582 blev ikke behandlet. 

 

Herefter behandlede Studienævnet en række ansøgninger om dispensation til at blive 

indskrevet på kandidatuddannelsens linje B uden at have bestået tilvalg i Journalistik. 

Afgørelsen af sådanne ansøgninger ligger hos Eksamenskontoret, men Studienævnet 

skal komme med indstillinger. Studienævnet indstiller til Eksamenskontoret, at følgende 

ansøgere, der har den nævnte baggrund, meddeles afslag: 

 

271186, BA fra RUC med et semester fra Medievidenskab, KU, og praktik på magasi-

net ’Woman’ og freelanceopgaver for www.woman.dk og www.msnstyle.dk. 

080683, BA i engelsk med gymnasierettet tilvalg i Historie, KU, samt erhvervserfaring 

fra www.bold.dk.  

240581, BA i Eskimologi og Arktiske Studier fra KU samt praktikophold på KNRs ra-

dioavis. 

310588, BA i Humanistisk Informatik ved AU i København samt erhvervserfaring fra 

www.ligetil.nu og ’Lederne’. 

LNH, 4 års samfundsvidenskabelige studier fra RUC samt erhvervserfaring fra Udlæn-

dingeservice, studenterstilling hos Berlingske Media og praktik hos DanWatch. 

221080, BA i Dansk/Nordisk fra KU med tilvalg i Kulturformidling samt praktisk erfa-

ring fra Universitetsradioen, Roskilde Festival Radio og Politikens forbrugerredaktion.  

110686, BA i Dansk/Nordisk fra KU med tilvalg i Kulturformidling (herunder kultur-

journalistik) samt praktisk erfaring fra Universitetsradioen, Roskilde Festival Radio og 

Berlingske Media.   

170988, BA i Humanistisk Informatik/Kommunikation fra AU i København, studieop-

hold i England samt studentermedhjælpsjob på Ritzaus Bureau. 

230586, BA i International Erhvervskommunikation fra CBS samt erhvervserfaring fra 

en kommunikationsafdeling og et PR-bureau samt praktikophold på magasinet ’Cover’.  

 

 

Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 

200484 fik forhåndsgodkendt ’SKC-Emnekursus: Hovedlinjer i Søren Kierkegaards 

forfatterskab æstetisk-litterært set’ fra KU til 10 ects-point valgfrit. 

070684 og 210684 fik forhåndsgodkendt ’Mediekommunikation anno 2011 - diskurser i 

massemedier, især tv, internet (herunder de sociale netværk)’ fra SDU til 10 ects-point 

valgfrit. 

110588 fik forhåndsgodkendt ’Webformidling og webproduktion’ fra SDU til 10 ects-

point valgfrit.  

030384 søgte om at måtte taget bachelorfaget ’Journalistisk Håndværk 2, Radio og lyd 

på web’ som valgfrit fag på kandidatuddannelsens linje B. Studienævnet afslog det an-

http://www.woman.dk/
http://www.msnstyle.dk/
http://www.bold.dk/
http://www.ligetil.nu/
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søgte, fordi der dels ikke er kapacitet til kandidatstuderende på faget og dels fordi det er 

et fag tilrettelagt til bachelorer og på bachelorniveau. 

200484 fik afslag på meritoverførsel af 5 ects-point på baggrund af et projektorienteret 

forløb bestående af praktikophold på ’KIG IND’  på tilvalgsuddannelsen i ’Litteratur og 

formidling’. Studienævnet vurderede, at der ikke kan indgå yderligere praktik i kandi-

datuddannelsens linje B, der i forvejen omfatter 30 ects-point obligatorisk praktik.  

Ansøgning fra 060482 blev udsat til næste møde.  

050575 fik afslag på merit af diplomfaget ’Kommunikationsledelse’, der udbydes under 

Update. Studienævnet vurderede, at pensum og niveau i faget ikke ligger på universi-

tetsniveau, og at faget derfor ikke kan indgå som valgfrit på bacheloruddannelsen i 

Journalistik.  

190688 fik forhåndsgodkendt et fag fra American University of Paris til valgfrit på ba-

cheloruddannelsen [omfanget er efterfølgende fastsat til 5 ects-point/Sekr.]. 

 

 

Ad 5. Fastsættelse af mødedatoer for resten af året 

Der blev fastsat møde følgende dage: mandag 29. august, torsdag 29. september, tors-

dag 10. november og torsdag 8. december 2011. 

 

 

Ad 6. Betydningen af Fakultetets tiltag for Studienævnets arbejde 

Liselotte orienterede om, at de igangværende omstruktureringer med oprettelse af cen-

trale enheder, ’Studiekontakt’ og ’Studieadministration’, fælles for alle Fakultetets stu-

derende samt den dertil knyttede omrokering af opgaver giver sekretærerne en øget ar-

bejdsbelastning og må forventes at påvirke ekspeditionstiderne, indtil alle opgaver er 

landet og alle sekretærer oplært i eventuelle nye arbejdsområder.  

 

 

Ad 7. Tilvalg og cand.public. B-uddannelsen 

Peter gennemgik baggrunden for punktet:  Konkurrencen for at blive optaget på til-

valgsuddannelsen er lav (og har været det gennem alle årene); niveauet på tilvalg er 

meget svingende fra ekstremt gode og temmelig svage studerende; det er i praksis svært 

at få kombineret sit centralfag på bacheloruddannelsen med tilvalget i Journalistik.  

Der er derfor overvejelser i gang om at afskaffe tilvalgsforløbet og optage direkte på 

kandidatuddannelsens linje B.  

 

Punktet tages op igen på næste møde.  

 

 

Ad 8. Undervisningsstruktur?   Mod blokundervisning 

Udsat til næste møde.  

 

 

Ad 9. Uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse og cand.public. A 

Peter orienterede om, at han havde været til møde med studielederen på uddannelsen, 

hvor det bl.a. blev oplyst, at uddannelsen er ved at blive lavet om således, at der tilføjes 

nyhedsjournalistik og akademiske fag.  
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Punktet tages op igen på næste møde.  

 

 

Ad 10. Det nye første semester (bachelor og tilvalg) 

Peter orienterede kort om, at underviserne på Håndværk 1 er i gang med at tilrettelægge 

undervisningen på 1. semester i efteråret. 

 

Punktet tages op igen på næste møde.  

 

 

Ad 11. Eventuelt 

Lærke spurgte til en eventuel ændring af eksamensformen i ’Vidensfag 3 Offentlig for-

valtning’. Det blev aftalt, at Studienævnet får fremlagt karaktererne for prøven i juni.  

 

David orienterede om, at Morten Skovsgaard og han har planlagt et 2-ugers udveks-

lingsforløb for stud.public. B’er i efteråret 2011, hvor de den ene uge besøger journa-

liststuderende på Lunds Universitet og i den anden uge modtager besøg fra Lund. Op-

holdet finansieres med midler fra Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Svensk-

Danska Kulturfonden. 

David oplyste endvidere, at der søges EU-midler til en udveksling med journalistuddan-

nelsen i Kiel; det er ikke besluttet, om det bliver for bachelor- eller kandidatstuderende.  

 

Peter sluttede mødet med en stor tak til Lise Ipsen for hendes arbejde som faglig vejle-

der i det forgangne år.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.35.  

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommende møder: 

Mandag den 29. august 

Torsdag den 29. september  

Torsdag den 10. november  

Torsdag den 8. december 


