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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              9. november 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 22. oktober 2012  
 

 

Til stede: Karsten Baagø, Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Simone Agger, Mette Serup 

og Daniel Hedelund, Christine Brink (faglig vejleder) samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Sebastian Andreasen. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. september 2012 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser  

Karsten nævnte notatet fra Alice Borbely om Eksamensbekendtgørelsens skelnen mellem 

"forudsætning for, at den studerende kan aflægge prøve" (= eksamensbetingelsen) og ”prøve i 

faget” (= eksamen i faget): de studerende har intet retskrav på at aflevere en ’eksamensbetin-

gelse’ tre gange, men har krav på at forsøge en eksamen tre gange. Underviseren bestemmer 

selv, hvor mange gange en ’eksamensbetingelse’ kan (gen-)afleveres. Det skal fremover præ-

ciseres i fagbeskrivelserne, hvor mange gange en eksamensbetingelse kan afleveres, og det 

skal indskærpes, at studerende og underviser skal sørge for at læse fagbeskrivelserne. 

Studienævnet foreslog, at betingelserne for genaflevering af ’eksamensbetingelser’ indskrives 

i studieordningen ved næste studieordningsændring.  

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Karsten orienterede om, at censorer skal være på kandidatniveau jf. Eksamensbekendtgørel-

sens § 55, stk. 1: ”For at blive beskikket som censor skal personen have 1) en relevant forsk-

ningsbaseret uddannelse på kandidatniveau […]. Dette krav vil give problemer for journalistik 

næste gang et nyt censorkorps skal beskikkes (pr. 1. marts 2014), idet det vil være særligt 

svært at finde censorer til håndværksfag.  

 

Meddelelserne blev taget til efterretning.  
 

 

3. Orientering om digitale eksaminer  

Poul orienterede om sommerens afvikling af digitale eksaminer, og hvordan der fortsat arbej-

des med at fange problemer med digitale afleveringer. For journalist-studiets vedkommende 

er afleveringerne gået nogenlunde godt i forhold til andre studier, men ikke problemfrit, idet 

studielederen har været nødsaget til at give ekstraordinære tilladelser vedr. afleveringer. 

Udfordringen på journalist-uddannelsen er fag, hvor der skal afleveres journalistiske produk-

ter i form af mediefiler sammen med en eller flere skriftlige rapporter, idet filerne med de 
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journalistiske produkter er for store til aflevering i SDUassignment. Der er nu søgt dispensati-

on fra digital aflevering i disse fag, og man afventer Dekanens godkendelse.  

 

Christine spurgte, hvorfor ikke afleveres på websitet ’medietorvet.dk’, hvilket har været 

nævnt tidligere. Poul svarende, at det er et for åbent system, hvor filer kan rettes/slettes efter 

afleveringsdato. Karsten tilføjede, at der nu vil blive kigget på ’medietorvet.dk’, men at man 

først blevet opmærksom på problematikken for kort tid siden. 

 

Karen opfordrede til, at underviserne lader de studerende aflevere løbende opgaver digitalt, så 

de trænes i at foretage afleveringerne digitalt.  

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser 

Beskrivelser for ’Journalistikkens praktik’, ’Journalistisk laboratorium’ og ’Vidensfag 2 Jour-

nalistisk innovation’ blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt der fortsat skal 

afleveres en rapport i Journalistisk innovation; Peter finder ud af det.  

 

 

5. Godkendelse af eksamensdatoer for vintereksamen 2012/13  

 Godkendt. 

 

 

6. Cand.public. A-uddannelsen – ny fagspecialisering 

Charlotte orienterede om, at der laves en ny fagspecialisering i Digital Journalistik. Der vil 

være tale om en samlet pakke, hvor alle fag skal tages, og da der et tale om journalistiske fag, 

brydes der således med det hidtidige princip om, at alle fag i fagspecialiseringerne skal være 

akademiske fag. Samtidig vil de tre såkaldte færdigkogte gryderetter udgå og i stedet oprettes 

en ny i Samfundsfag indeholdende fag fra Statskundskab.  

Fagspecialiseringen i ’Digital journalistik’ år i luften fra efterårssemestret 2013 under forud-

sætning af tilstrækkelig tilmeldte. Peter tilføjede, at der gøres reklame over for 7. semesters-

studerende om ’Digital journalistik’, da disse studerende kunne tænkes at fortsætte på kandi-

datuddannelsen.  

 

 

7. Ny cand.public. B-uddannelse 

Peter orienterede om forslaget til ændring af cand.public. B-uddannelsen, hvortil der også 

kræves en ny akkreditering. Endnu er det skitserede indhold af uddannelsen kun på forslags-

niveau. Center for Journalistik har indsendt ønske til Dekanen om at få godkendt den nye ud-

dannelse og afventer nu grønt lys til at gå videre i processen.  

Charlotte opfordrede til, at uddannelsen omdøbes og får anden titel end cand.public., fordi 

cand.public. A og B med det nye forslag fjerner sig mere og mere fra hinanden.  

 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

12/19785: Ansøgning om ekstra tid til alle prøver på 1. semester af BA-uddannelsen på grund 

af dårlig finmotorik i venstre hånd – afslået med den begrundelse, at eksaminer er tilrettelagt i 

forhold til den virkelighed, journalistuddannelsen uddanner til, og ydermere er det ikke muligt 

for Studienævnet at omregne grader af fysiske handicap til ændrede eksamensforhold. Den 

studerende indkaldes til samtale med Karsten Baagø.  

12/19753: Ansøgning om forlænget tid til BA-projekt begrundet i SDU’s Eliteordning - be-

vilget.   



                                                                                      

3 
 

12/19594: Ansøgning om forlænget tid til BA-projekt begrundet i planlagt, dokumenteret ope-

ration i produktionsforløbet – bevilget.  

Ansøgning om optagelse på cand.public. A-uddannelsen med andet adgangsgrundlag (di-

plomuddannelse i analytisk journalistik fra Update samt praktisk erhvervserfaring): Studie-

nævnet videresender ansøgningen til Studieservice med sin indstilling om optagelse. 

 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/19595: Meritoverførsel af Journalistiske værktøjer 1 Mediejura på baggrund af bestået 

Mediejura på DJH – godkendt.   

12/18874: Ansøgning om merit af ’Vidensfag 4 Offentlig politik’ på baggrund af, at ’Indle-

dende statskundskab’ og ’Almen statskundskab’ er bestået tidligere – afslået med den begrun-

delse, at der ganske vist er et modul i offentlig politik på ’Indledende statskundskab’, men det 

er introducerende i forhold til ’Offentlig politik’ på journalist-uddannelsen, hvor litteratur-

grundlaget er et ganske andet og langt mere fyldestgørende, ligesom ’Offentlig politik’ har 

fokus på policy. Der er intet overlap i litteraturen mellem ’Offentlig politik’ og ’Almen stats-

kundskab’.  

12/14542 og 12/9751: Studienævnet omgjorde sin beslutning fra foregående møde og god-

kendte nu, at de to ansøgere kan få 20 ects-point for et projektorienteret forløb/praktik ved 

IVK til at indgå i deres individuelle fagspecialiseringer. 

12/20037: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb/praktik til 6 ects-

point i fagspecialisering i ’Mellemøststudier’. Studienævnet besluttede at høre Mellemøststu-

dier, om man der kan godkende og bedømme en rapport over forløbet; er dette tilfældet, for-

håndsgodkendes det ansøgte.  

12/19751: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af et praktikophold/projektorienteret forløb på 

10 ects ved Danmarks ambassade i Kina – godkendt som valgfrit på kandidatuddannelsens 

linje B. 

12/19804 og 12/20281: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af en række fag fra flere forskel-

lige udenlandske universiteter; udlandsopholdet søges som alternativ til 30 ects praktik – af-

slået med den begrundelse, at der ikke er tale om journalistuddannelser på de ansøgte uddan-

nelsesinstitutioner og at et praktikophold på en medievirksomhed giver studerende væsentlige 

journalistiske kernekompetencer, som Studienævnet vurderer ikke opnås ved at følge fag på 

de udenlandske uddannelsesinstitutioner.   

12/18887: Meritoverførsel af fag fra Maastricht til individuel fagspecialisering i ’Formidling 

af EU’ – godkendt.  

12/20046: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Migration, sprog og 

identitet’ – godkendt. 

12/20085: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Nye medier og nye 

narrative virkemidler’ – godkendt. 

12/19806: Meritoverførsel af fag fra Al-Maktoum College of Higher Education i Skotland til 

individuel fagspecialisering i ’Islam i Vesten’ – godkendt.  

 

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

svarlige jf. studienævnets uddelegering: 

12/17302: Forhåndsgodkendt fag fra Graduate School of Arts and Science ved New York 

University til individuel fagspecialisering i ’Historie og litteratur’. 

12/17459: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’International poli-

tik’. 

12/19094: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kunst og kultur’. 

12/19028: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteraturviden-

skab’. 
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12/18369: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kulturhistorisk 

formidling’. 

12/16871: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politisk og ’øko-

nomisk kommunikation’. 

12/18242: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sundhedsøkonomi 

og socialpolitik’. 

12/16780: Forhåndsgodkendt fag fra RUC og KU til individuel fagspecialisering i ’Folke-

sundhedsvidenskab’. 

 

 

10. Eventuelt 

Husk at næste møde er om eftermiddagen! 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.00. 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næste møder i 2012 er fastlagt til:   
mandag den 19. november kl. 13:30 –15:30 (NB! tidspunkt); mandag den 17. december kl. 11-13.  


