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Studienævn for Journalistik 

4. april 2011  

J.nr. 033/578 

-/nie 

 

 

Referat af 

møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 24. februar 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 27. januar 2011  

Godkendt. 

 

 

Ad 2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger om dispensation 

150974  fik dispensation til et fjerde prøveforsøg i bachelorprojekt.  

021182 fik dispensation til at forblive indskrevet på kandidatuddannelsen (linje A) indtil 

udgangen af efterårssemestret 2012. 

190690 fik afslag på ansøgning om dispensation til at gå til omprøve i ’Socialøkonomi 

og –politik’ uden at have deltaget i den ordinære prøve i samme eksamenstermin. 

011077, 140884 og 210683 fik dispensation fra den obligatoriske opgave, der er en ek-

samensbetingelse i ’International politik og –organisation’.   

 

I forlængelse heraf fastsatte Studienævnet følgende retningslinjer for den obligatoriske 

opgave i ’International politik og organisation’, som er indført fra forårssemestret 2011: 

Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen i 2008 eller før, er ikke omfattet af 

eksamensbetingelsen i faget. Studerende der er optaget i 2009 og fremefter skal lave den 

obligatoriske opgave for at gå til eksamen i faget.  

 

 

Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 

140581 fik overført faget ’Entrepreneurship i oplevelsesøkonomien’ fra AU til kandi-

datuddannelsen (linje B). 

260483 fik forhåndsgodkendt BA-faget ’Islamisme, radikalisering og modernitet’ til en 

individuel fagspecialisering i ’Religion og kultur’ på kandidatuddannelsen (linje A). 
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Faget godkendtes med halvt omfang, dvs. 5 ects-point. De to BA-fag, ansøgeren fik 

godkendt på sidste møde, bortfaldt samtidig. 

Ansøgninger fra 160386 og 300877 blev udsat til næste møde den 17. marts 2011.  

190688 fik forhåndsgodkendt 10 ects valgfrit blandt fire fag fra Institut d’Études Politi-

ques de Paris til bacheloruddannelsen (7. semesters valgfag).  

 

 

Ad 5. Optagelsesprøve 2011  

Studienævnet drøftede, hvorvidt studerende skal deltage i selve optagelsessamtalerne, 

og var enige om, at det skal studerende ikke, fordi det kan give problematiske situatio-

ner. Studerende giver ansøgere pep-talks før samtalen, og også på dagen for den skrift-

lige optagelsesprøve skal der være studerende til stede til at besvare spørgsmål, vise vej 

m.m. Derudover orienterede Peter Bro om de påtænkte delprøver i optagelsesprøven 

2011.  

 

 

Ad 6.  ’Journalistikkens Dag’ (27. maj 2011)  

Det blev besluttet at droppe dagen i forårssemestret grundet i, at ingen medietorv-

holdere har meldt sig og at Peter Bro er i udlandet den pågældende uge. Peter Bro over-

tager arrangeringen af en ’Journalistikkens Dag’ i efterårssemestret, og rammen for da-

gen bliver AHAheders tænketank.  

 

 

Ad 7. Eksamen og fagbeskrivelser 

a) Studienævnet er blevet opmærksomt på, at det ikke er tilladt at have betingelser for at 

gå til eksamen (fx aflevering af et antal obligatoriske opgaver) i fag, når faget indgår 

i førsteårs-prøven på bacheloruddannelsen. I fag, der ikke indgår i førsteårs-prøven, 

må der gerne være eksamensbetingelser. 

 

I fagene ’Værktøjer 2 Researchtilgange, -metoder og –teknikker’ samt ’Vidensfag 3 

Offentlig forvaltning’, der begge undervises i foråret 2011, er der opstillet betingelser 

for at gå til eksamen. Begge fag indgår i førsteårs-prøven, og Studienævnet fjerner 

derfor betingelsen for at gå til eksamen og lader det være op til underviserne, hvor-

vidt de vil bibeholde opgaverne som et tilbud til de studerende.  

 

b) Der er ikke taget stilling til, hvordan omprøverne i august i fagene ’Journalistik 

Håndværk 4’ og ’Mediesprog 4’ skal afvikles. Peter Bro taler med Anne Lea Land-

sted og Lise Lyngby om det. 

 

c) Af fagbeskrivelsen for ’International politik og organisation’ i foråret 2011 står der, 

at to obligatoriske opgaver skal være bestået for at gå til eksamen. Underviseren øn-

sker dette ændret til én opgave. Studienævnet godkendte dette.  

 

Fra studenterrepræsentanterne blev der nævnt følgende punkter: 

 

d) Lixen har lavet en undersøgelse om, at maksimum for antal tegn/side ikke overholdes 

i studerende eksamensbesvarelse, og der går rygter om, at (for lange) opgaver får 

bedre eksamenskarakterer end de kortere opgaver.  
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 Peter vil gøre underviserne opmærksom på, at maksimum skal overholdes, og at op-

gaverne skal afleveres med opgave-forside, hvorpå antal tegn anføres. Peter oriente-

rede derudover om, at Universitetet arbejder på at indføre elektronisk aflevering af 

alle opgaver, hvorved det bliver muligt at tælle tegn automatisk.  

 

e) Der var ikke fælles fodslag hos underviserne i ’Journalistisk Håndværk 1’ ved janu-

areksamen 2011 om, hvilke medier der måtte skrives til og om hvorvidt, der måtte 

anvendes anonyme kilder. Eksempelvis blev en opgave, hvor den eneste kilde var et 

chatnavn, bedømt til et 12-tal.  

 Studienævnet pointerede, at der skal være ens regler for faget og indskærper dette 

over for næste års undervisere.  

 

f) Der var slet ingen fridage mellem den sidste eksamen i januar 2011 og semesterstart 

den 1. februar, og mange studerende lider af depression/træthed i starten af forårsse-

mestret, hvilket de studerende tænker kan skyldes den manglende pause mellem ek-

samen og studiestart.  

 Studienævnet drøftede kort, hvorvidt eksaminerne i januar skulle afvikles i et langt 

stræk uden en dag imellem, for derved at opnå et par dages fri efter eksamen, men 

der var ikke enighed om det.  

 

 

Ad 8. Evaluering af undervisningen i E2010 

Studienævnet bemærkede, at evaluering af undervisning ikke i alle tilfælde var foretaget 

på Studienævnets fortrykte evalueringsskema og indskærpede, at alle undervisere skal 

anvende dette skema.  

 

Der var fremlagt evalueringer af følgende fag fra efterårssemestret: 

 

Fag Underviser 

BACHELOR  

Vidensfag 1: Komparativ Politik Søren Riishøj 

Journalistiske Værktøjer 1: Mediejura Vibeke Borberg 

Refleksionsfag 1: Journalistikkens Historie, 

Værdigrundlag og Etik 

 

Peter Bro 

Mediesprog 1 Jonas Blom 

Mediesprog 1 Ebbe Grunwald 

Mediesprog 1 Lise Lyngbye 

Journalistisk Håndværk 1 Rune Michelsen 

Journalistisk Håndværk 1 Karen Løth Sass 

Journalistisk Håndværk 1 Anne Lea Landsted 

Journalistisk Sociologi David Nicolas Hopmann 

Journalistisk Håndværk 3: TV Karsten Baagø 

Journalistisk Håndværk 2: Radio Karsten Prinds og Jesper Borup 

Mediesprog 3 Jonas Blom 

Dansk Forvaltning Sune Welling 

Aktuelle Samfundsvidenskabelige Problemer Arjen van Dalen og Morten Skovs-

gaard 
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KANDIDAT  

Retorik – analyse og anvendelse Lise Lyngbye 

Journalistisk Håndværk – TV nyheder og vi-

suel tænkning 

Karsten Baagø 

Avanceret Journalistisk Seminar Rune Michelsen 

Mediesprog Ebbe Grunwald 

 

Peter Bro sørger for at give eventuelle tilbagemeldinger fra Studienævnet til de enkelte 

undervisere.  

 

Mette nævnte, at de obligatoriske opgaver i undervisning bør være relevante i forhold til 

eksamen, sådan at studerende lærer at besvare eksamensopgaver.  

 

Fra David forelå der et forslag om, at det timetal, studerende forventes at have brugt på 

et givent fag, fremgår af skemaet, når de studerende evaluerer undervisningen. Studie-

nævnet tilsluttede sig dette forslag.  

 

  

Ad 9. Praktik (cand.public. B-uddannelsen) 

På cand.public. B-uddannelsen starter praktikforløbet 1. februar, og krav for at starte i 

praktik er bestået eksamen i Håndværk og i Mediesprog. Begge disse eksaminer ligger i 

januar, og eksamensresultaterne kommer først meget snært op til 1. februar. Det er der-

for problematisk at trække en dumpet studerende væk fra praktikpladsen så tæt på ar-

bejdsstart.  

 

Studienævnet besluttede, at eksamen i Håndværk og Mediesprog skal placeres i starten 

af januar måned, og at eksaminator og censor skal orienteres om, at bedømmelserne skal 

foreligge meget hurtigt. Omprøven i fagene skal placeres i starten af februar måned og 

ligeledes bedømmes hurtigt.  

 

 

Ad 10. Eventuelt 

Razan efterlyste feedback på uge-opgaverne i Journalistisk Sociologi. Peter vil gøre 

underviserne opmærksom på ønsket om feedback og foreslå, at de noterer et par linjer 

om opgaven, så de er forberedt på spørgsmål.  

 

Razan efterspurgte på vegne af 4. semester lidt undervisning i foto-journalistik.  

 

Peter nævnte, at ACE Danmark besøger Center for Journalistik den 3. marts som del af 

akkrediteringsprocessen. 

 

Peter nævnte endvidere, at Fakultetet har indført nye skabeloner for fagbeskrivelser, 

som vil blive gældende fra efterårssemestret 2011.  

 

Sophie skylder kage! 
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Mødet sluttede kl. 15.10.  

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 


