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Referat af   

møde i Studienævnet for Journalistik 

mandag 29. august 2011  
 

 

 

Deltagere:  Peter Bro, Charlotte Wien Karen Løth Sass, David Nicolas Hopmann, 

Mette Serup, faglig vejleder Lærke Kløvedal samt Liselotte Nielsen (se-

kretær). 
 

Afbud: Razan Bahaa El-Nakieb, Sophie Bremer og Marie Bladt Apitz.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad 1.  Godkendelse af referat af møde den 23. juni 2011 

Godkendt.  

 

 

Ad 2.  Godkendelse af referat af ekstraordinært møde den 8. august 2011  

Godkendt. 

 

 

Ad 3.  Meddelelser 

Taget til efterretning.  

 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 
Den europæiske udviklingsfond Interreg4A har bevilget 2,5 mio. kroner til et projekt 

ledet af David Nicolas Hopmann i samarbejde med Fachhochschule Kiel. Projektet vil 

blive udmøntet de kommende to år i et fire-ugers sommerakademi rettet mod studerende 

på begge sider af grænsen samt mod journalister/medievirksomheder.  

 

 

Ad 4. Ansøgninger om dispensation 

120383 fik dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret  2011 samtidig med, at 

eksamen i ’International politik og organisation’ og ’Mediesociologi 4’ skal bestås.  

100880 fik tilladelse til at udforme sit speciale på kandidatuddannelsens linje A i essay-

form inkl. en arbejdsrapport; specialevejlederen skal dog sørge for at sikre, at specialet 

lever  op til gældende regler i fagbeskrivelsen.  

030482 søgte om dispensation fra det obligatoriske element ’Selvstuderet område’ (10 

ects) på kandidatuddannelsens linje A. Studienævnet afslog dispensationen, fordi Næv-
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net ikke vurderer, at der er usædvanlige omstændigheder, der kan begrunde en fritagelse 

for dette obligatoriske studieelement. Studerende, som ved tidligere lejligheder har fået 

dispensation har været på andre studieordninger. 

201087 søgte om forhåndsgodkendelse af, at Tillægsuddannelsen (30 ects) fra Dan-

marks Medie- og Journalisthøjskole tilsammen med fagene ’Introduction to Broadcast’ 

og ’Introduction to Print’ fra School of Media, Culture and Creative Arts i Curtin, Au-

stralien, kan sidestilles med tilvalg i journalistik fra SDU i forhold til at blive optaget på 

kandidatuddannelsens linje B. Studienævnet indstiller til Eksamenskontoret, at ansøge-

ren som udgangspunkt vil være kvalificeret til optagelse, når de nævnte studieelementer 

er bestået, og såfremt der er plads på uddannelsen. 

150878 fik dispensation fra aktivitetsreglerne på kandidatuddannelsen og kan fortsætte 

på studiet indtil 31. januar 2013. Ansøgeren fik samtidig godkendt titel på sin fagspecia-

lisering ”Den journalistiske rolle i politisk samfundsmæssig og historisk perspektiv” 

samt forhåndsgodkendt fire kurser til denne fagspecialisering: 1) ’Politisk kommunika-

tion i retorisk og diskursanalytisk perspektiv’ (15 ects) fra  Afd. for Film- og medievi-

denskab, KU;  ’The Nordic Model 1800-2011’ (15 ects) fra Afd. for Historie, KU; 3)  

‘Europe in the world economy’ (5 ects) fra KU; 4) ’At forstå interaktionsdesign’ (15 

ects) fra IT-Universitetet, Kbh. 

 

 

Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel  

060482 fik godkendt en ny titel på sin fagspecialisering ’Velfærdssamfund og videnle-

delse’ og samtidig meritoverført tre beståede kurser fra CBS til denne fagspecialisering:  

1) ’Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere’ (7,5 ects); 2) 

’Æstetisk ledelse’ (7,5 ects) samt 3) ’Europa i efterkrigstiden’ (7,5 ects). 

280466 fik afslag på ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget ’Mediejura’ (10 ects) 

fra Juridisk Institut på KU. Ansøgeren har allerede fået meritoverført faget ’Media Law’ 

(10 ects) fra samme institut, og Studienævnet vurderede, at det faglige overlap mellem 

disse to mediejura-kurser er for stort til, at begge kurser kan indgå i ansøgerens kandi-

datuddannelse.  

200484 fik forhåndsgodkendt ’Medier, teknologi og samfund’ (10 ects) fra Medieviden-

skab, SDU til valgfrit på kandidatuddannelsen (linje B). 

 

 

Ad 6. Evaluering af undervisningen i forårssemestret 2011 

Der var fremlagt evalueringer af følgende kurser: 

 

Fag  Underviser 

BACHELOR  

Journalistisk håndværk 3: tv Karsten Baagø 

Journalistisk håndværk 2: Radio og 

web 

Karen Løth Sass 

Journalistisk håndværk 4 Anne Lea Landsted 

Mediesprog 4 Lise Lyngbye 

Mediesprog 2 Jonas Blom 

Journalistisk håndværk 2 Jacob Vestergaard 

International politik og organisation Jens Ringsmose 
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Vidensfag 2: Moderne dansk og eu-

ropæisk historie 

Nils Arne Sørensen 

Journalistik, kommunikation og pub-

lic relations 

Arjen van Dalen 

Journalistiske værktøjer 2: Research-

tilgange, -metoder og –teknikker 

Morten Skovsgaard 

Charlotte Wien 

Mediejura for journalister Vibeke Borberg og Pernille Stærke 

Vidensfag 3: Offentlig forvaltning Morten Balle 

  

KANDIDAT  

Journalistisk filosofikum Søren Harnow, Lars Binderup, Arjen 

van Dalen 

Medier og politik Erik Albæk 

Akademisk håndværk Charlotte Wien 

 

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

dervisere.  

 

Charlotte gjorde opmærksom på, at spørgsmål 3 i evalueringsskemaerne ”Hvordan be-

dømmer du det faglige niveau i dette fag?” misforstås af de studerende og derfor bør 

omformuleres. David bemærkede, at der er stavefejl i rapporterne (standard skrives 

’standart’). 

 

 

Ad 7. Høring om udkast til fælles SDU regelsæt for brug af computer ved skrift-

lige prøver 

Studienævnet havde ingen kommentarer. 

 

 

Ad 8. Godkendelse af fagbeskrivelser 

’Mediesprog 1’: timeantallet ændres til 2-3 timer en dag om ugen, og den samlede ar-

bejdsindsats ændres til: Konfrontationstimer 30 timer; forberedelse inkl. skriftlige op-

gaver 70 timer; eksamen 30 timer; total ca. 130 timer.  

 

Fagbeskrivelse for ’Journalistiske værktøjer 1: Mediejura for journalister’ i efteråret 

2011 blev godkendt. Det bemærkes, at den skriftlige prøve bliver på 5 timer og at der 

tillades hjælpemidler.  

 

 

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

Studienævnet vil som en forsøgsordning optage professionsbachelorer fra uddannelsen i 

tv- og medietilrettelæggelse fra Danmarks Medie- og Journalistikhøjskole på kandidat-

uddannelsens linje A. Det skal undersøges, hvordan forsøgsordningen kan iværksættes.  
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Ad 10. Det nye første semester (bachelor og tilvalg) 

Peter orienterede om nye tiltag på det kommende første semester: underviserne laver 

fællesundervisning, hvilket giver mere tid til individuel coaching, og der vil blive an-

vendt instruktorer, som rekrutteres fra 7. semester og kandidatuddannelserne. Derudover 

vil der i den første uge blive optalt fremmødte studerende med henblik på at fylde hol-

dene op ved evt. frafald.  

 

 

Ad 11.  Eventuelt 

a)  Karen orienterede om, at hun havde tilrettelagt en særskilt eksamen i redaktionsprø-

ven i Radio for en studerende, der i foråret fik dispensation af Studienævnet. 

b)  Lærke foreslog, at afsnittet om anskaffelse af diktafon fjernes fra velkomstbrevet til 

de nye studerende, fordi det er en unødig stressfaktor. I stedet skal der informeres om 

det i starten af semesteret. Studienævnet tilsluttede sig dette. 

c)  Peter orienterede om en række uhensigtsmæssigheder i forbindelse med Studiekonto-

rets håndtering af optagelsesproceduren 2011 på Journalistik. 

 

Karen tager kage med til næste møde.  

 

 

Mødet sluttede kl. 11.15.  

 

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommende møder: 

Torsdag den 29. september  

Torsdag den 10. november  

Torsdag den 8. december 

 


