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Referat af  
møde i Studienævnet for Journalistik 

tirsdag 24. august 2010 
 
I mødet deltog:  Charlotte Wien, Karsten Prinds, Sally Hilden, Sophie Elline Bremer 

Hansen, Sofie Amalie Rasmussen, Peter Bro, Lise Karlshøj Ipsen (fag-
lig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
 
                                                                                                                                                                          
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 3. juni 2010  
Godkendt.  
 
 
Ad 3. Meddelelser 
Peter Bro gjorde opmærksom på, at en eksamensklage nu også kan resultere i en nedsættelse 
af den oprindelige karakter jf. den nye eksamensbekendtgørelse, som træder i kraft 1. sep-
tember.  
Øvrige meddelelser blev taget til efterretning.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om dispensation 
090575 blev indskrevet på kandidatuddannelsen i 2003 og er indkaldt til forsinkelsessamta-
le, fordi reglerne om studieaktivitet ikke er blevet opfyldt. Studienævnet godkendte den 
studerendes plan for, hvordan uddannelsen gøres færdig.  
 
230886 fik dispensation til et 4. prøveforsøg i Håndværk 2 Radio pga. dokumenteret syg-
dom.  
 
261186 søgte om dispensation til et 4. prøveforsøg i Håndværk 2 (tilvalg). Studienævnet 
foretog en afstemning: To medlemmer stemte for at bevilge dispensation, tre stemte imod 
og et medlem undlod at stemme. Resultatet blev således, at dispensationen afslås.  
 
260188 fik dispensation til at fortsætte på uddannelsen, selv om den studerende mangler at 
deltage i en enkelt af 1.-årsprøverne. Den studerende fik samtidig tilladelse til at gå til op-
prøve i faget i august.  
 
231282 søgte dispensation til at blive optaget på kandidatuddannelsens linje B med en bag-
grund som bachelor i arkitektur og design. Studienævnet afslog det ansøgte.  
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050370 søgte dispensation til at blive optaget på kandidatuddannelsens linje B med bag-
grund af forskellige uddannelsesdele, et bachelorprojekt samt en række beståede fag fra 
Danmarks Journalisthøjskole. Studienævnet vurderede de beståede fag fra DJH i forhold til 
tilvalg i Journalistik og konkluderede, at ansøgeren skal supplere med fagene Værktøj 1: 
Mediejura for journalister samt Værktøj 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker, hvor-
efter ansøgeren kan optages.  
 
 
Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel 
020875 meritoverføres til ny studieordning for tilvalg i Journalistik, og Studienævnet god-
kendte meritoverførsel af i alt Håndværk 1, Journalistikkens historie og etik samt Værktøjer 
2: Researchtilgange på baggrund af fag fra gammel ordning.  
 
180388 fik meritoverført Værktøjer 1: Mediejura på baggrund af faget Mediejura fra Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole.  
 
260483 er indskrevet på kandidatuddannelsens linje A og søger om forhåndsgodkendelse af 
faget Kultur- og kulturmødeteori på 10 ects-point. Faget udbydes af Mellemøststudier på 
BA-niveau, men under Filosofi udbydes det som kandidatfag. Studienævnet besluttede at 
forhåndsgodkende faget til ansøgerens fagspecialisering i Religion og kultur, men kun med 
et omfang på 5 ects-point. 
 
280466 fik meritoverført fagene Akademisk håndværk (6 ects-point), Medier og politik (12 
ects-point) og Journalistisk filosofikum (12 ects-point) på kandidatuddannelsens linje A på 
baggrund af beståede fag fra cand.public.-uddannelsen i Aarhus.  
 
 
Ad 6. Evaluering af undervisning 
Der var fremlagt evalueringer af følgende undervisning: 
Forårssemestret 2010  
Værktøjer 2: Kildekritik og Samfundsvidenskabelig Metode v/Anders Bo Rasmussen 
Værktøjer 2: Kildekritik og Samfundsvidenskabelig Metode v/Martin Hvidt 
Mediesprog 2  v/Julie Fabricius 
Dansk Politik  v/Sune Welling Hansen 
Håndværk 2, Radio  v/Karsten Prinds 
Håndværk 3, TV  v/Karsten Baagø 
International Politik og Organisation  v/Jens Ringsmose 
Mediesociologi 4  v/Peter Bro 
Mediesprog 4  v/Ebbe Grunwald 
Håndværk 4  v/Lene Rimestad og Rune Michelsen 
Journalistik Håndværk 2 (tilvalg)  v/Karen Løth Sass 
Akademisk Håndværk  v/Charlotte Wien 
Medieteori og Metode  v/Erik Albæk 
Avanceret Journalistisk Seminar  v/Christoffer Rosenløv Christensen 
 
Efterårssemestret 2009  
Værktøjer 1: Informationssøgning  v/Astrid Jakobsen 
Håndværk 1  v/Anne Lea Landsted 
Mediejura for Journalister  v/Pernille Stærke 



 

 
 

Side 3 af 3 

 
 
Peter Bro taler med de undervisere, hvis score i formidling ligger under middel.  
 
 
Ad 7. Journalistikkens Dag 
Peter Bro undersøger, om der er planlagt noget til en sådan dag i efteråret; hvis ikke, afhol-
des ingen dag i efteråret, og i stedet overtager Studienævnet dagen fremover.  
 
 
Ad 8. Eventuelt 
a) Sophie Bremer spurgte om, hvorfor karakteren i Håndværk 4 og Mediesprog 4 først blev 
offentliggjort noget senere end de var givet; det gav nervøsitet blandt de studerende. Forkla-
ringen er, at der var to eksaminatorer og to censorer på såvel Håndværk som Mediesprog – i 
alt 8 bedømmere, og det var aftalt, at karaktererne først blev offentliggjort, når samtlige 
bedømmere havde afsluttet deres bedømmelse. 
b) Peter Bro bad om Studienævnets holdning til at udvide Nævnet til 8 medlemmer (4 
undervisere og 4 studerende). Studienævnet tilsluttede sig forslaget, og dekanen ansøges 
herom. 
c) De næste møder i Studienævnet er fastsat til:  
mandag den 27. september kl. 9-11 
mandag den 1. november kl. 13.30-15 
mandag den 29. november kl. 13.30–15 
mandag den 20. december kl. 13.30–15 
 
 
Mødet sluttede kl. 12.15.  
 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


