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Referat af 

møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 29. september 2011  
 

 

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

Mette Serup, Razan Bahaa El-Nakieb (kom under pkt. 3), Marie Bladt 

Apitz samt Liselotte Nielsen (sekretær). 
 

Afbud: Sophie Bremer og faglig vejleder Lærke Kløvedal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 29. august 2011 

Godkendt. 

 

 

Ad 2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 

Ad 3. Ansøgninger om dispensation 

140784 fik dispensation til et 4. prøveforsøg i Mediesprog 1 samt udsat tidsfristen for at 

bestå 1.-årsprøven med ét år. 

181286 fik dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011 samtidig med, at 

eksamen i ’International politik og organisation’ bestås (Karen Løth Sass deltog ikke i 

behandlingen af denne sag).  

 

Studienævnet udtrykte generelt betænkeligheder ved at bevilge dispensation til bache-

lorprojektet, efter at forløbet er gået i gang, og besluttede fremover at håndhæve kravet 

om at alle andre fag skal være bestået. Der indføres tvungen udfyldning af en blanket i 

forbindelse med indsendelse af idéoplæg, og her skal den studerende med sin under-

skrift bekræfte, at alle andre fag er bestået hhv. vedlægge dispensationsbrev. 

 

060983 fik dispensation til en særlig tilrettelagt eksamen i det udgåede fag ’Dansk poli-

tik og forvaltning’ fra 2007-ordningen. 

Ansøgning fra 230686 blev udskudt. Ansøgeren opfordres til at indsende lægeerklæring 

på de anførte forhold og indkaldes til samtale med studieleder Peter Bro om sit studie-

valg. 
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Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel  

230784 fik meritoverført fire kurser fra KU til sin individuelle fagspecialisering i ’La-

tinamerikanske studier’ og samtidig nedskrevet ects-omfanget på hvert kursus til 12,5 

ects-point. Alle fire kurser var forhåndsgodkendt af Studienævnet og behovet for at ned-

skrive deres omfang var opstået som følge af, at ’Selvstuderet område’ blev indført som 

obligatorisk studieelement med tilbagevirkende kraft.  

080981 fik forhåndsgodkendt kurset ’Cross-Disciplinary Approaches to Migration’ til 

sin individuelle fagspecialisering i ’Migration, sprog og identitet’. Kurset erstatter det 

tidligere forhåndsgodkendte kursus ’Late Modern Urban Youth Identity and Language’. 

260185 fik meritoverført kurset ’Organiseringen af den europæiske union’ til sin indivi-

duelle fagspecialisering i ’Politisk historie’.  

 

 

Ad 5. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2012 

Fagbeskrivelser for følgende fag blev godkendt: 

 

Bachelor og tilvalg 

Mediesprog 2 

Journalistisk håndværk 3 – tv 

Journalistisk håndværk 2 – radio og web 

Vidensfag 2: Journalistik innovation 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og public relations 

Vidensfag 5: International politik og organisation 

Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 

Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 

 

Cand.public. 

Akademisk håndværk  

Selvstuderet område 

Journalistisk filosofikum 

Medier og politik (linje A), identisk med Medieteori og metode (linje B) 

Jour. laboratorium (J-lab), identisk med Avanceret journalistisk seminar (linje B) 

 

 

Ad 6. Semestermøde 

Studienævnets semestermøde afholdes tirsdag den 8. november kl. ca. 13 på Medietor-

vet umiddelbart efter Lixens valgrunde.   

 

 

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

Peter orienterede om drøftelserne om at nedlægge tilvalgsforløbet og lave en omlægning 

af cand.public. B-uddannelsens indhold. Forslaget har været drøftet i Styrelsen for Jour-

nalistik, som var positiv. Ændringen vil give kandidaterne en bedre faglighed, når det 

bliver muligt at afslutte bacheloruddannelsen, inden kandidatuddannelsen påbegyndes. 

Samtidig vil en BA’er ikke løbe den risiko ikke at kunne fortsætte på kandidatuddannel-

sen i sit eget fag, hvilket til tider har været tilfældet, når tilvalg i journalistik skulle ind-

gå i en given bacheloruddannelse.  

Studienævnet tilsluttede sig, at der arbejdes videre på ændringen. 
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Ad 8. Eventuelt 

a) Marie spurgte om valg til Studienævnet. Info kan læses her: www.sdu.dk/valg.  

 

b) Marie havde fået henvendelser vedr. eksamensplanen for 3. semester til januar 2012, 

hvor der var utilfredshed med, at eksamen i Radio/Tv ligger først på måneden, idet de 

studerende mener, at research dermed skulle foregå henover juleferien. Karen afviste, at 

der var noget problem i placeringen af eksamen i Radio/Tv, fordi der er tilstrækkelig tid 

i eksamens-ugen til at foretage research. 

 

c) Det blev nævnt, at alle bachelor-studerende fra forårets tv-hold havde fået brev fra 

Eksamenskontoret om, at de ikke havde bestået 1.-årsprøven og derfor ville blive ud-

meldt fra studiet. Studienævnet udtrykte stor utilfredshed med, at Eksamenskontoret 

kunne udsende breve til så mange studerende (½ årgang) uden at stille spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt indholdet var rigtigt. Samtidig bemærkede man, at den i brevene angivne 

frist for at indsende dispensationsansøgning var urealistisk kort.  

 

d) Dekanen har udsendt forslag til programmer og projekter vedr. ’De studerende i cen-

trum’ til høring i Studienævnet. Svarfristen er inden næste møde i Studienævnet. Mate-

rialet udsendes til skriftlig behandling i Studienævnet med Peters udkast til svarskrivel-

se.  

 

d) Studienævnet besluttede, at kageordningen skal omfatte mælk til kaffen. Peter med-

bringer næste gang.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.00.  

 

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 

http://www.sdu.dk/valg

