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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              27. august 2012 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 20. august 2012  

 
 

Til stede:  Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Simone Agger, Sebastian Andreasen, Kar-

sten Baagø (studieleder), Christine Brink (faglig vejleder) samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Mette Serup og Daniel Hedelund.  

 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 29. juni 2012 

Godkendt.  

 

 

2. Temapunkt: Etik på journaliststudiet 

I forlængelse af en sag i foråret om snyd ved eksamen havde Studienævnet en længere drøf-

telse af, hvorvidt der var behov for at gøre noget mere generelt på studiet. Der var enighed om 

flere tiltag, der nok udsprang af den aktuelle sag, men som også i en mere generel og bred 

sammenhæng kunne styrke studiet. Herunder: At holde skarpt fokus på etikken på første se-

mester, at offentliggøre alle håndværk 1-opgaver (den journalistiske produktdel), samt at op-

prioritere dobbelttjek af eksamensopgaver (eksempelvis via stikprøver, hvor kilder bliver kon-

taktet og deres udtalelser verificeret). 

 

 

3. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 

4. Fagbeskrivelser 

I beskrivelsen for bachelorprojektet tilføjes under punktet eksamenstidspunkt, at studerende 

der dumper i januar måned går til omprøve ved at følge forløbet, der starter i januar og afslut-

tes med eksamen i april måned (18 mdr. praktikanter). Studerende der dumper i april kan efter 

henvendelse til Studienævnet tilbydes et omprøveforløb startende i august.  

 

 

5. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2012 (lukket punkt)  

 Der var fremlagt evaluering af følgende fag: 

 Håndværk 2 (tilvalg) v/Gerd Maria May 

Mediesprog 2 v/Jonas Blom 

Vidensfag 3: Offentlig forvaltning v/Morten Balle, Johannes Michelsen, Niels Ejersbo 

Vidensfag 2: Journalistisk innovation v/Rune Michelsen 

Håndværk 3: Tv v/Karsten Baagø 

Håndværk 4 v/Rune Michelsen og Filip Wallberg 
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Håndværk 2: Radio v/Karen Løth Sass 

Medier og politik v/Erik Albæk 

Journalistisk filosofikum v/Søren Harnow, Lars Binderup, Arjen van Dalen 

Værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker v/Charlotte Wien, David Nicolas 

Hopmann 

Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 v/David Nicolas Hopmann, Morten Skovsgaard 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr v/Arjen van Dalen, Xianwen Kuang. 

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/13192, 12/13193 og 12/13194: Ansøgninger om dispensation fra tidsfristen for tilmelding 

til reeksamen i Vidensfag 3 Offentlig forvaltning – afslået. Studienævnet besluttede, at der 

ekstraordinært skal udbydes eksamen i faget til januar 2013.  

 12/14476: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale pga. fødsel – bevilget. 

 12/14419: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale pga. sygdom – bevilget. 

 12/16441 og 12/16442: Udsættelse af afleveringsfrit for speciale pga. sygdom – bevilget. 

12/16445: Ansøgning om at skrive BA-projekt i E2012 selv om to fag ikke er bestået - bevil-

get. Ansøgning om at få udbudt eksamen i Mediesociologi 4 til vintereksamen 2012/13 - be-

vilget.  

 

 Hastesager behandlet af formanden: 

12/12970: Bevilget dispensation til at gå til omprøve i Mediesprog 4 i august uden at have 

deltaget i ordinær prøve; dispensationen blev givet som konsekvens af, at ansøgeren i juni fik 

dispensation til at starte praktik, selv om Mediesprog 4 først forventes bestået i august.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/16445: Meritoverførsel af 10 ects-point valgfrit på baggrund af bestået fag ved The Ame-

rican University i Washington - bevilget.  

12/14174: meritoverførsel af 10 ects-point valgfrit på baggrund af bestået fag på jurastudiet 

på KU – godkendt.  

12/14622: forhåndsgodkendelse af faget ”Kommunikationsledelse” fra Update til 10 ects-

point valgfrit på bacheloruddannelsen – bevilget.  

 

12/14520 og 12/9751: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold til 20 ects-point 

på kandidatuddannelsens linje A - udsat. Studienævnet bemærkede, at de to praktiksteder lig-

ger tæt op ad de obligatoriske praktikforløb på bacheloruddannelsen i Journalistik. Det affødte 

en mere principiel diskussion omkring praktik-ordningen på kandidat-delen, og diskussioner-

ne mundede ud i, at Studienævnet besluttede sig for at ønske en mere præcis beskrivelse af, 

hvilken type arbejde de studerende skal udføre på praktikstederne samt en beskrivelse af, 

hvordan forløbene bliver afrapporteret til studiet (i det konkrete tilfælde IVK).  

 

12/16458: Ansøgning om at få forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i 

’Ledelse’ – bevilget. 

12/14065: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumen-

tar og visuel formidling’ – bevilget. 

12/11982: Meritoverførsel af bestået fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Formidling 

af kulturelle og religiøse sammenhænge i det aktuelle samfund’ – bevilget. 

12/9383: Meritoverførsel af bestået fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International 

politik’ – bevilget. 

12/6916: Meritoverførsel af beståede fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Dansk kul-

tur og formidling’ – bevilget. 
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12/7865: Meritoverførsel af beståede fag fra University of Sidney til individuel fagspecialise-

ring i ’Udviklingsstudier’ - bevilget. 

 

Vedr. fagspecialisering på kandidatuddannelsens linje A, ekspederet af den uddannelsesan-

svarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/8678: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation og 

kampagnejournalistik i virksomheder og organisationer’. 

12/8921: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International miljø-

politik’. 

12/13191: Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra The New School i New York til individu-

el fagspecialisering i ’International politik’. 

12/14429: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet i København til individuel fagspeciali-

sering i ’Digitale medier – Design af Interaktion’.  

 

 

8. Eventuelt 

Mødet den 19. november blev flyttet til kl. 13.30 – 15.30.  

 

 

9. Valg af formand 

Karsten Baagø blev valgt som ny formand – på opfordring fra den tidligere formand, Peter 

Bro. Baggrunden er, at Karsten Baagø i forvejen har overtaget studieledelsen i 2012, og at det 

sikrer en bedre sammenhæng mellem den daglige studieledelse og Studienævnets arbejde med 

et personsammenfald på studieleder- og studienævnsformandsposten. 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.25. 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næste møder i 2012 er fastlagt til:  mandag den 17. september kl. 11-13; mandag den 22. oktober kl. 11-13; mandag den 
19. november kl. 13.30 – 15.30; mandag den 17. december kl. 11-13.  
  


