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Studienævn for Journalistik 
 4. februar 2011  

J.nr. 033/578 
-/nie 

 
 

Referat af  
konstituerende møde og ordinært møde 

 i Studienævn for Journalistik  
torsdag 27. januar 2011  

 
 
Deltagere:  Peter Bro, Karen Løth Sass, David Nicolas Hopmann, Sophie Bremer, 

Razan Bahaa El-Nakieb, Mette Serup, Marie Bladt Apitz og Liselotte Ni-
elsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Charlotte Wien og faglig vejleder Lise Ipsen. 
 
 
                                                                                                                                                                         
Det konstituerende møde: 
 
Ad 1. Valg af formand 
Studienævnet valgte Peter Bro som formand. 
 
 
Ad 2. Valg af næstformand 
Studienævnet valgte Sophie Bremer som næstformand. 
 
 
Ad 3. Udpegning af studieleder 
Studienævnet pegede på Peter Bro som studieleder. 
 
Denne del af mødet sluttede kl. 10.20. 
 
 
Det ordinære møde: 
 
Ad 4. Om studiets principper, praksis og personer 
Peter Bro orienterede.  
 
 
Ad 5. Meddelelser 
Taget til efterretning. 
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Ad 6. Ansøgninger om dispensation 
170284 søgte optagelse pr. 1. februar 2011 på kandidatuddannelsens linje A på bag-
grund af en professionsbacheloruddannelse i ’Tv- og medietilrettelæggelse’ fra Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole. Studienævnet indstiller, at ansøgeren ikke optages. 
Studielederen tager initiativ til at få flere oplysninger om denne professionsbachelorud-
dannelse med henblik på, om den engang fremover kan blive adgangsgivende.  
 
071280 fik dispensation til et 4. prøveforsøg i ’International politik og organisation’. 
Ansøgeren søgte om fuldstændig dispensation/fritagelse for faget, hvilket Studienævnet 
afslog, fordi Nævnet ikke dispenserer fra fag, der er obligatoriske på en uddannelse. 
 
150974 fik på det foreliggende grundlag afslag på ansøgning om dispensation til et 4. 
prøveforsøg i bachelorprojektet. Den studerende skal kontakte studielederen. 
 
 
Ad 7. Ansøgninger om meritoverførsel 
280687 fik forhåndsgodkendt, at ’Conflict and Peace Making in Divided Society’ fra 
KU kan indgå med 10 ects valgfrit (7. sem. valgfag). Såfremt der ikke er plads på dette 
fag kan det andet ansøgte fag, ’Politisk Sociologi’ indgå som valgfag. Prioriteringen 
skyldes, at sidstnævnte fag minder om noget om ansøgerens obligatoriske fag på bache-
loruddannelsen. 
 
260483 fik forhåndsgodkendt, at enten ’Global og national kultur’ eller ’Kulturteori og 
analyse’ må indgå med hvert 5 ects i ansøgerens individuelle fagspecialisering i ’Reli-
gion og kultur’. Ansøgeren har allerede fået forhåndsgodkendt 45 ects af de 50 ects, der 
er plads til i fagspecialiseringen, og derfor kan kun et af de ansøgte fag indgå.  
 
050578 fik forhåndsgodkendt en individuel aktivitet på 15 ects med titlen ’Fantastic 
Fiction for Young and Adolescents: Childrens Movies, Fantasy and Horror’; bedømmes 
internt efter 7-trinsskalaen. Aktiviteten kan indgå i ansøgerens individuelle fagspeciali-
sering i ’Børne- og ungdomsfiktion’. 
 
160883 fik forhåndsgodkendt, at faget ’Analytisk udredende journalistik’ fra Aarhus 
Universitet kan indgå som erstatning for ’Avanceret journalistik seminar’ på kandidat-
uddannelsens linje B. 
 
200484 fik meritoverført tilsammen 5 ects valgfrit til kandidatuddannelsens linje B på 
baggrund af fagene ’Mundtlig formidling’ og Fortællingens funktion’. Fagene er stået 
som del af tilvalgsuddannelsen i Litteratur og formidling, og er taget udover ansøgerens 
bachelor- og tilvalgsuddannelse. Jf. Studienævnets praksis overføres fagene kun med 
halvt ects-omfang til kandidatuddannelsen, fordi de er på bachelorniveau. 
 
Klage over meritafgørelse (j.nr. 531/500-251) udsættes til næste møde, fordi klageren 
indsender yderligere oplysninger og dokumentation, som kan have betydning for sagen. 
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Ad 8. Godkendelse af fagbeskrivelser 
Der blev godkendt en ny eksamensform i faget ’Journalistiske Værktøjer 2: Researchtil-
gange, -metoder og –teknikker’ gældende fra F2011. Den mundtlige prøve udgår og 
erstattes af en 72 timers hjemmeopgave. Bedømmelsen er uændret intern og efter 7-
trinsskala.  
Der blev godkendt en ny fagbeskrivelse for speciale på kandidatuddannelsens linje B 
(cand.public. B) gældende fra F2011. Beskrivelsen præciserer, at specialet skal indehol-
de såvel en journalistisk som en akademisk del. Specialet kan også være et rent akade-
misk speciale, men specialet skal i så fald dybdegående analysere en selvvalgt problem-
stilling inden for journalistikken. 
 
 
Ad 9. Optagelsesprøve 2011  
Udsat til næste møde.  
 
 
Ad 10. ’Journalistikkens Dag’ 
Udsat til næste møde.  
 
 
Ad 11. Fastsættelse af datoer for møder i foråret 
Der afholdes møder kl. 13 på følgende datoer (udsendes via Outlook til medlemmerne): 
24. februar (afbud fra David), 17. marts (afbud fra David), 14. april, 12. maj og 23. juni.  
 
 
Ad 12. Eventuelt 
a) Marie nævnte, at der var utilfredshed blandt de 1.-årsstuderende over den måde, 
hvorpå de journalist-studerende var kommet på kandidatlisten til Studienævnet. De stu-
derende tager selv proceduren op til efteråret, hvor der igen er valg af studerende til 
Studienævnet. 
 
b)  Sophie gjorde opmærksom på, at de studerende, der skriver BA-projekt fra januar 
måned får kortere tid til vejledning end de studerende havde i efteråret.  
 
c) Sophie spurgte til reklametiltag for nye ansøgere til BA og tilvalg. Der mangler 
skriftligt materiale til udlevering; det er ikke nok at kunne henvise til hjemmesiden. 
 
d) David foreslog, at eksamensopgaver indleveres med eksamensnummer i stedet for 
cpr.nr. og navn i de tilfælde, hvor opgaven ikke inkluderer en byline.  
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e) Marie gjorde opmærksom på strukturelle problemer i og kritik af undervisningen i 
Vidensfag 1: Komparativ politik.  
 
f) Studienævnets kage-ordning: Sophie medbringer kage til februar-mødet.  
 
Mødet sluttede kl. 12.35. 
 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


