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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              7. juni 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 4. juni 2012 kl. 11:15-13:00  

 
Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Daniel Hedelund, Mette Serup, Simone Agger, Seba-

stian Andreasen, Karsten Baagø (studieleder), Christine Brink (faglig vejleder) samt Liselotte Niel-

sen (sekretær). 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. maj 2012 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

Ændring til uddannelsesbekendtgørelsen: Charlotte glædede sig over, at der forsat står i be-

kendtgørelsen, at cand.public.-uddannelsen har til formål at kvalificere inden for både huma-

niora og samfundsvidenskab.  

 

 Meddelelser uden for dagsordnen: 

Retningslinjer til de studerende om digital eksamen under Det Samfundsvidenskabelige Fa-

kultet, herunder også ’Sådan bruger du SDU Assignment’. Retningslinjerne er offentliggjort 

på de respektive uddannelsers hjemmesider.  

 

  

3. Studiestart for årgang 2012 

Punkter fra drøftelsen: 

Oplæg fra Lene sidste år var godt – gentages igen i år. 

Tutorordning skal i løbet af semestret gå fra øl til faglighed. 

Studerende og undervisere skal mest muligt være på SDU de samme dage for at styrke til-

knytningen til hinanden. 

Tirsdagsarrangementer: uheldigt med mange aflysninger og få tilhørere. Studerende har ikke 

været opmærksomme på arrangementer og kan derfor have lavet andre aftaler. Forslag om ar-

rangement kun én gang om måneden. Forslag om betalte oplægsholdere/oplæg som også kan 

bruges i (radio og tv-) undervisningen. 

Flere forslag kan mailes til Peter.  

 

 

4. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2012 

Godkendt med bemærkning om, at der skal skrives en note på skemaet for 2. semester cand. 

public. A: kun valgfag! 
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Det blev nævnt, at det er ærgerligt, at der ligger håndværksundervisning fredag, fordi det ikke 

er muligt at få fat i kilder fredag eftermiddag. Karsten svarede hertil, at det ikke kan ændres, 

fordi der nu optages så mange studerende, at der ikke er lokaler til det.  

 

5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

Fire ansøgninger om dispensation fra tidsfrist for eksamenstilmelding blev alle imødekom-

met, men udelukkende fordi det handlede om fag, der kræves bestået for at starte i praktik 1. 

august 2012: 

 12/5615: Eftertilmeldes Mediesprog 2 i juni 2012.  

 12/6209 og 12/5618: Eftertilmeldes Journalistisk håndværk 2: Radio i juni 2012.  

12/6199: Eftertilmeldes Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik i 

juni 2012. 

 

12/6477: ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, 

værdigrundlag og etik begrundet i sygdom. Studienævnet bemyndigede formanden til at imø-

dekomme ansøgningen, såfremt behørig dokumentation forelægges [er sket/Sekr.].  

 

Studienævnsformanden har samarbejde med uddannelseskoordinator for cand.public. B vur-

deret det faglige adgangsgrundlag i 20 sager vedr. dispensation til optagelse på uddannelsen: 

7 ansøgere indstilles til optagelse, såfremt de anførte aktiviteter bestås. 13 ansøgere indstilles 

til afslag.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/6210: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’Kommunalpolitik’ som valgfag på 

cand.public. B imødekommet. 

12/6664: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Europæisk 

journalistik’ godkendt.  

12/6155: Meritoverførsel af beståede fag fra Universität Potsdam til individuel fagspecialise-

ring i ’Europæisk politik’ godkendt. 

12/6378: Meritoverførsel af beståede fag fra AU og AAU til individuel fagspecialisering i 

’Læring og forandringsprocesser’ godkendt.  

 

Behandlet af formanden forud for mødet: 

12/3763: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af tre fag fra New York University til 10 ects-

point valgfrit på bacheloruddannelsen. 

 

 

7. Fastsættelse af studienævnets sidste møde inden sommerferien samt møderne resten af 

året 

Studienævnets temamøde holdes fredag den 29. juni kl. 10-12 (færdig senest kl. 12 pga. insti-

tutmøde på Statskundskab inkl. Journalistik).  

Møderne efter sommerferien placeres kl. 11-13 den næstsidste mandag i hver måned: 

20. august, 17. september, 22. oktober, 19. november og 17. december. 

Mødelokalet vil være reserveret allerede fra kl. 10 til læsning af mødemateriale. 

 

  

8. Eventuelt 

a) Studienævnet drøftede en forespørgsel fra en bachelorstuderende fra Medievidenskab, som 

ønskede Radio som valgfag. Studienævnet fastholder sin praksis om ikke at tillade gæstestu-
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derende på håndværksfag, dels af pladshensyn og dels fordi det underminerer optagelsesprø-

ven på journalistuddannelsen.  

 

b) Studienævnet drøftede endvidere en henvendelse fra en kommende stud.public. B, som ta-

ler varmt for at få oprettet Radio som valgfag på cand.public. B-uddannelsen. Studienævnet  

kunne ikke gøre udvej for det i det forestående efterårssemester og ville heller ikke love, at 

det kommer næste efterår. Men der arbejdes med at tilrettelægge en ny struktur for uddannel-

sen, og ideen om et valgfag i Radio vil blive taget med heri.  

 

c) Peter orienterede om, at der er møde i Styrelsen mandag den 11. juni, hvor man bl.a. skal 

drøfte en 5-årig uddannelse i journalistik. Styrelsens tema i år er uddannelsesudvikling.  

 

d) Til brug for Studienævnets temamøde den 29. juni foreslog Mette, at de studerende, der på 

egen krop har oplevet stress, skriver et oplæg om deres stressforløb. Det kan sendes på mail til 

sekretær, som - hvis den studerende selv ønsker det – sørger for at anonymisere skildringen 

før studienævnsmedlemmerne læser den.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


