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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              4. juli 2012 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 29. juni 2012  
 

 

Til stede: 

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

stine Brink (faglig vejleder) samt Liselotte Nielsen (sekretær). 
 

Afbud fra:   

Karsten Baagø (studieleder) og Sebastian Andreasen.  

 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 6-8, 3-5, 9.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 4. juni 2012 

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

 Taget til efterretning. 

 

 

3. Temapunkt: Stress 

Baggrunden for, at Studienævnet tog emnet op til længere drøftelse, er det stigende antal mel-

dinger om stress og depression blandt journaliststuderende, hvilket bl.a. ses i antallet af dis-

pensationsansøgninger, hvor der vedlægges lægeerklæring på stress og/eller depression.  

 Nedenfor nævnes stikord fra drøftelsen. 

 

 Studerede selv: ”Nedstemning” af forventninger. 

 

Undervisere:   

 Etablere fiasko-frit område. 

 Fokusere mere på proces og mindre på produkt. 

 Skabe fastere rammer for opgaver mv. 

 Akademiske opgaver, hvor afleveringsformat kobler til journalistikken.  

 Bedre til at formidle mål (-beskrivelse) + link til journalistikken.  

 Afhjælpe bi-jobberi problematik ved at publicere i undervisningsforløb. 

 

 Studiet:   

 Flere stress-arrangementer/trivselsarrangementer.  

 Udbrede fiasko stemning – at turde fejle.  

 Åbenhed omkring nødvendigt vilkår.   

 Pas på ikke at tale det op.  
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 Andet:  

 Skelne mellem forskellige former for stress (praktikstress, dagligdags-stress).  

 Vi dyrker stress – det bliver en identitet.  

 Kønsspecifik problematik? 

 Journalistisk innovationsfag: mere fokus på idéudvikling.  

 Udvikle faglig vejleder-rolle.  

 ”Torsdagsjuice”. 

 

 

4. Temapunkt: Undervisningsevaluering 

Studienævnet drøftede undervisningsevaluering på baggrund af et oplæg fra Charlotte. Evalu-

ering er både vigtigt for den enkelte underviser rent menneskeligt og for lysten til at give sig 

selv i undervisningen, og bruges også i stigende grad ved fx ansøgning om eksterne midler. 

En lav svarprocent kan give et fordrejet billede, og spørgsmålene på de eksisterende skemaer 

er ikke formuleret klart nok hhv. kan ikke forventes besvaret af studerende. Dertil blev der 

vendt flere forskellige modeller for fremtidens evaluering, herunder kollektive og individuelle 

evalueringer, skriftlige og mundtlige evalueringer mv. 

 

Peter konkluderede, at vigtigheden af evaluering vil blive synliggjort på den undervisnings-

slide, han/studielederen sender ud ved semesterstart. Undervisningsevaluering vil blive taget 

på et møde igen hen i sensommeren, hvor studielederen fortæller lidt mere om, hvilke tanker 

der gøres fra centralt hold i Fakultetets studielederkreds. 

 

 

5. Temapunkt: Etik på journaliststudiet 

 Punktet udsættes til et senere møde.  

 

 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser 

 Studienævnet godkendte fagbeskrivelser for efterårssemestret 2012 for følgende aktiviteter: 

 Bachelorprojekt (gælder både efterår 2012 og forår 2013) 

 Kandidatspeciale (cand.public. A) 

 Selvstuderet område (cand.public. A) 

 Kandidatspeciale (cand.public. B) 

 

For så vidt angår de foreslåede datoer for bachelorprojektet skal studielederen undersøge med 

håndværkslærerne, om det ses som et problem, at vejledningen umiddelbart efter godkendelse 

af synopsen falder i efterårsferien. 

 

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/9173 og 12/7838: Ansøgning om omprøve i august i ’International politik og organisation’ 

hhv. ’Journalistisk håndværk 2’ uden at have deltaget i ordinær prøve i juni – afslået, da det 

ikke er dispensationsgrund at tage fejl af datoer.  

12/9175, 12/7860 og 12/7836: Ansøgninger om at starte i praktik 1. august 2012, selv om ek-

samensopgaven i Mediesprog 4 først afleveres 3. august – imødekommet. 

12/6444: Ansøgning om at skrive bachelorprojekt, selv om prøven i ’International politik og 

organisation’ ikke er bestået – imødekommet.  

 

Studienævnet bemærkede, at man skal være opmærksom på eksamensbelastningen og eksa-

mensplanlægningen af 4. semester.  
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8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/6749: Ansøgning om fag fra IVK til såkaldt ’færdigkogt gryderet’ – afslået, da der i hen-

hold til gældende praksis kun kan tages fag fra Statskundskab i den pågældende ’gryderet’.  

12/6207: Ansøgning om fag til erstatning for de udgåede fag ’Journalistisk sociologi’, ’Soci-

aløkonomi og –politik’ samt ’Dansk forvaltning’ – formanden blev bemyndiget til at behandle 

sagen.  

12/6444: Ansøgning om meritoverførsel af 10 ects-point valgfrit (7. semesters valgfag) på 

baggrund af fag fra Den Grafiske Højskole).  

12/7111: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dansk poli-

tik og kommunikation’ – godkendt.  

12/5217: Meritoverførsel af beståede fag fra University of California, San Diego, til individu-

el fagspecialisering i ’Amerikanske studier’ – godkendt.  

12/7114: Meritoverførsel af beståede fag fra MacQuarie University, Australien, til individuel 

fagspecialisering i ’Udviklingsstudier og kulturforandring’ – godkendt.  

 

 

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

svarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/2254: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Formidling af kultu-

relle og religiøse sammenhænge i det aktuelle samfund’. 

12/2242: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politik- og retsfor-

hold’.  

12/2382: Forhåndsgodkendt fag fra IVK på SDU til individuel fagspecialisering i ’Kommuni-

kation og kampagnejournalistik i globale virksomheder og organisationer’. 

12/3347: Forhåndsgodkendt fag fra Statskundskab på SDU til individuel fagspecialisering i 

’Statskundskab’.  

12/3316: Forhåndsgodkendt fag fra KU og Lunds Universitet til individuel fagspecialisering i 

’International udvikling og klima/bæredygtighed’.  

12/3344: Forhåndsgodkendt fag fra The New School for Social Research i New York til indi-

viduel fagspecialisering i ’Amerikanske studier’. 

12/3344: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske studi-

er’.  

12/3322: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteraturvidenskab’.  

12/3341: Forhåndsgodkendt fag fra California State University til individuel fagspecialisering 

i ’Sundhedsøkonomi og socialpolitik’.  

12/3341: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sundhedsøkonomi 

og socialpolitik’. 

12/3475: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Filmvidenskab’. 

12/3476: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kunst og kultur’. 

12/3476: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspecialise-

ring i ’Kunst og kultur’. 

12/2546: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske studi-

er’. 

12/3898: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Retorik og formid-

ling’. 

12/3752: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Moderne samfund’. 

12/3856: Forhåndsgodkendt fag fra RUC og KU til individuel fagspecialisering i ’Folkesund-

hedsvidenskab’. 
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12/3217: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Medieforestillin-

ger’. 

12/3958: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Religiøse minorite-

ter’. 

12/4285: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Mellemøststudier’. 

12/4273: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Klimaforandringer 

og bæredygtighed’. 

12/4218: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Islam i Vesten’. 

12/5198: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Digital kultur og 

formidling’. 

12/5210: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Internationale for-

hold’. 

12/5209: Forhåndsgodkendt fag fra SDU og AU til individuel fagspecialisering i ’Strategisk 

kommunikation og kulturformidling’. 

12/5204: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’International poli-

tik’.  

12/5447: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i ’Moderne digitale 

kommunikationsformer’. 

12/4802: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Mediesociologi’. 

12/5251: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sociale udfordringer 

i tredjeverdenslande’. 

12/5577: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Samfundets udfor-

dringer og aktører’. 

12/6137: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk kommunika-

tion’. 

12/4750: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i ’Design, 

identiteter og kommunikation’. 

12/6195: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i ’Film og 

nye medier’. 

12/6205: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Strategisk kommu-

nikation’. 

12/6158: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk kommunika-

tion’. 

12/6176: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kulturhistorisk 

formidling’. 

12/5210: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Internationale for-

hold’. 

12/6848: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til fagspecialisering i ’Statskundskab med tilvalg i 

den offentlige sektors problematik’. 

12/6442: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Moderne samfund’. 

12/6794: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Idræt og samfund’. 

12/6847: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk videnskab 

og kommunikation’. 

12/8165: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation’. 

12/7854: Forhåndsgodkendt fag fra CBP til individuel fagspecialisering i ’Ledelse og kom-

munikation i organisationer’. 

12/8163: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Mellemøststudier’. 

12/5561: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Filmvidenskab og 

dokumentarstudier’. 

12/8575: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International politisk 

økonomi’. 
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9. Eventuelt 

a) Simone efterlyste mere handlekraft, når der identificeres problemer i et undervisningsfor-

løb. Det skete med henvisning til et fag, hvor studerende havde gjort opmærksom på proble-

mer allerede efter 2. undervisningsgang. Hvad mere skal der til, for at der sker noget, lød 

spørgsmålet. 

Peter svarede, at semestret er meget kort med de nuværende otte uges undervisningsforløb i 

de akademiske fag, og at det derfor er svært at gøre ret meget, når undervisningen er gået i 

gang. Studienævnet vil tage drøftelsen af faget op igen, når undervisningsevalueringen fore-

ligger.  

 

b) Mette fortalte om den skriftlige stedprøve i Journalistik og samfund 2, hvor problemformu-

leringen var svær at forstå. Underviseren havde været tilkaldt på foranledning af to studerende 

og havde besvaret tvivlsspørgsmål fra disse to, men han havde ikke været rundt til alle eksa-

menslokaler for at præcisere problemformuleringen, hvilket de studerende fandt kritisabelt.  

Peter oplyste, at han var blevet orienteret om sagen, og at han og underviseren havde valgt ik-

ke at orientere i alle lokaler, fordi eksamen allerede havde været i gang i et par timer, og at 

man derfor vurderede, at en afbrydelse ville skade mere end gavne. Peter havde dog henstillet 

til den pågældende underviser om, at dette forhold skulle medtænkes i forhold til den senere 

vurdering og censurering. 

 

c) Studienævnet har modtaget en fin mail fra en studerende, der har mange pointer vedr. un-

dervisning. Mailen tages til efterretning, og forslagene kan tages op hen over efteråret.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00 med ønsket om en god sommer! 

 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Næste møder i 2012 er fastlagt til:  mandag den 20. august; mandag den 17. september; mandag den 22. oktober; mandag 
den 19. november; mandag den 17. december; alle dage kl. 11-13.  
 


