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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              7. december 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 19. november 2012  

 
Til stede: Karsten Baagø, Peter Bro, Charlotte Wien, Sebastian Andreasen, Simone Agger samt 

Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Mette Serup, Daniel Hedelund, Karen Løth Sass og Christine Brink (faglig vejleder).  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. november 2012 

Godkendt. 

Peter oplyste, at SDU’s direktion nu har givet grønt lys for at gå videre med den nye kandi-

datuddannelse. 

 

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 

3. Midtvejs-evaluering af undervisning i efterårssemestret 2012 

På foranledning af de studerende havde Studienævnet en længere drøftelse af undervisningen 

og fremmødet i Refleksionsfagene 1-2 på tredje semester. Drøftelsen centrede sig omkring 

undervisningsformen, om det hensigtsmæssige i at sætte uerfarne undervisere på bachelorfag 

kontra nødvendigheden af, at unge undervisere skal opnå erfaring. Der var forskellige forslag, 

som fx at fagansvarlig kunne følge undervisning og samle op, eller at der kunne undervises på 

mindre hold i stedet for forelæsninger. Studienævnet var taknemmelig for de studerendes til-

bagemeldinger, og såvel Karsten som Peter tager ansvaret for, at der fremtidigt gøres noget 

for at komme kritikpunkterne i møde.  De nye tiltag bliver taget op på et kommende studie-

nævnsmøde  

 

Endvidere blev det nævnt som en idé udadtil at understrege den akademiske komponent i 

journalistuddannelsen, og ikke mindst i forbindelse med optagelsessamtalerne at pointere det-

te som et vilkår, de studerende anerkender og accepterer.   

 

 

4. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2012/13 

Studienævnet bemærkede, at der er et stort udsving i antal sider i de akademiske fag. Man 

godkendte pensum for: 

Journalistiske værktøjer 1: Mediejura 

Mediesprog 1 

Journalistisk håndværk 1 

Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 
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Vidensfag 1: Komparativ politik 

Journalistisk håndværk 2: Radio og web 

Journalistisk håndværk 3: Tv 

Mediesprog 3 

Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 

Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 

Retorik – analyse og anvendelse 

TV-nyheder og visuel tænkning 

Mediesprog (kandidatuddannelsen) 

Journalistisk laboratorium (J-lab) 

 

 

5. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2013   

Studienævnet bemyndigede formanden til at godkende læseplanen, når den er klar. 

 

 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser  

Studienævnet godkendte beskrivelser for speciale på linje A og linje B. 

 

 

7. Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen (cand.public. A) 

Punktet blev udskudt til næste møde, fordi fagbeskrivelserne til fagspecialiseringen i ’Digital 

journalistik’ ikke er klar. 

 

 

8. Udbud af valgfag på kandidatuddannelsens linje B 

Spørgsmålet om, hvorvidt der kan udbydes et valgfag inden for radio på kandidatuddannel-

sens linje B blev udskudt til februar. 

Studienævnet har modtaget en forespørgsel fra en nuværende tilvalgsstuderende, som mangler 

45 ects-point på sit centralfag og derfor ikke kan søge optagelse på kandidatuddannelsens lin-

je B i 2013. Den studerende spørger, om der måske er mulighed for at udbyde ’den gamle’ 

linje B uddannelse til start i 2014.  

Studienævnet drøftede kort problematikken. Der optages ikke på ’den gamle’ linje B i 2014. 

Det kan forudses, at der vil være enkelte, som har bestået tilvalg i journalistik og som først 

søger optagelse på kandidatuddannelsen, når den nye uddannelse er gået i gang. Formelt er 

det sådan, at det er en ny uddannelse (ikke en erstatning for cand.public. B), og alle ansøgere 

til den nye uddannelse skal opfylde og gennemføre de adgangskrav, som kommer til at gælde 

for uddannelsen – herunder forventeligt optagelse via motiveret ansøgning og optagelsesprø-

ve. Studienævnet tilkendegav, at man var indstillet på at lave individuelle studieforløb for 

eventuelle studerende, som har bestået tilvalg i journalistik og som optages på den nye kandi-

datuddannelse, således at disse ikke lades i stikken, men at de individuelle forløb ikke kan 

forventes at være så strømlinede som den regulære uddannelse. 

  

 

9. Journalistik som mediehus 

 Karsten fremlagde en idé om at gøre journalistuddannelsen til et mediehus, der producerer 

dagsaktuel journalistik, således at de studerende ikke længere producerer egentlige skoleop-

gaver.  Uddannelsen skal i stedet basere sig på virkelighedslignende redaktionelle proesser, 

hvor de studerende uddanner sig samtidig med, at de producerer med henblik på reel offent-

liggørelse.  
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 Studienævnet fandt ideen spændende. Simone udtrykte bekymring for effekten på de stude-

rendes stressniveau og for, hvordan akademiske fag så vil prioriteres af de studerende. Lige-

ledes blev det diskuteret, hvordan et sådant tiltag vil blive modtaget i branchen. 

 

 

10. Eksamensaflevering på 1. semester 

Peter orienterede om, at alle eksamensbesvarelser fra 1. semesters håndværksundervisning vil 

blive offentliggjort på Centrets hjemmeside (www.journalism.sdu.dk). Karsten vil bede alle 

underviserne til at skrive i deres opgaveformulering, at besvarelserne vil blive offentliggjort; 

på sigt indarbejdes informationen i fagbeskrivelserne. 

 

 

11. Høring om udkast til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner 

 Ingen bemærkninger. 

 

 

12. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/21102: Ansøgning om 5. prøveforsøg i International politik og organisation samt ansøg-

ning om at lave BA-projekt i foråret 2013 sideløbende med, at faget bestås – afslået. 

12/20636: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale til 15. april 2013 – bevil-

get. 

12/21121: Ansøgning om dispensation fra aktivitetsregler – bevilget, kan forblive indskrevet 

til 31. januar 2015. 

 

 

13. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/20349: Ansøgning om ny titel for fagspecialisering ’Kommunikation og relationer’ samt 

meritoverførsel af 50 ects-point fag bestået ved CBS og KU – bevilget.  

12/22014: Ansøgning om merit af 10 ects point valgfrit (7. semesters valgfag) – bevilget.   

 

 

14. Eventuelt 

a) Simone spurgte til, hvornår prøven i ’Værktøjer 3 Researchtilgange’ kommer til at ligge til 

i forårssemestret 2013. Undervisningen afvikles i løbet af februar måned, og det er en dårlig 

idé at vente til juni med at gå til prøve. 

b) Sebastian gjorde opmærksom på, at der er mange opgaver sidst på semestret i Refleksions-

fagene 2 og 3 Journalistik og samfund 1-2. Karsten svarede, at det kun er i dette undervis-

ningsår, at de to refleksionsfag ligger på samme semester, og at det har været nødvendigt af 

bemandingsmæssige hensyn. 

c) Karsen orienterede om udnyttelsen af undervisningslokaler generelt på SDU og at tildelin-

gen af undervisningslokaler fra næste efterår vil blive mere topstyret, således at lokalerne kan 

udnyttes bedre.  

d) Karsten orienterede videre om, Ministeriet har iværksat en undersøgelse af studienævnenes 

arbejde, idet Ministeriet modtager et stigende antal klagesager over retlige spørgsmål.  

 

 

Mødet sluttede kl. 15.15. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

http://www.journalism.sdu.dk/

