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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              23. august 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

torsdag den 15. august 2013 

 
 

Til stede:  Karsten Baagø, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Amalie Pil Sørensen, og Liselotte 

Nielsen (sekretær).  

 

Fraværende  

med afbud:  Sebastian Andreasen, Faton Nesimi, Sine Skott Andersen, Peter Bro og Mette Rønn 

Nielsen. 

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 25. juni 2013   

 Godkendt.  

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

3. Høring om Studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen 2013 

I foråret 2013 er der gennemført en Studie- og undervisningsmiljøundersøgelse og i forlæn-

gelse heraf beder Fakultet alle studienævn for dagstudierne forholde sig til tre punkter: 

 

I. Webinformationen om fagene på mit studium er tilfredsstillende 

Studienævnet bemærkede, at en forholdsvis stor andel af de studerende svarer, at det er be-

sværligt at finde informationer på sdu.dk. Overordnet set er sdu.dk meget ulogisk opbygget, 

og søgefunktionen er håbløs.  

Karsten konkluderede, at Journalistik vil prioritere at orientere de nye studerende om opbyg-

ningen af sdu.dk på introduktionsdagene i starten af semestret.  

 

II. Afsmit om de psykiske forhold:  

Udbud og udvikling af faglige arrangementer. Udbud og udvikling af sociale arrangementer, 

herunder arrangementer der holdes alkoholfrie. Netværksskabende aktiviteter. Hvordan sikre 

at alle, der ønsker det, kommer i en læsegruppe? 

De journaliststuderende har svaret, at de er tilfredse med udvalget af faglige arrangementer, 

men at det er svært at komme i kontakt med de journaliststuderende på andre årgange. Studie-

nævnet mente, at den manglende kontakt på tværs af årgangene kan skyldes, at årgangene ik-

ke har undervisning i lokalerne på Medietorvet på samme dage, samt at festudvalget ikke har 

været så aktiv det seneste år. Studienævnet vil følge udviklingen det kommende år. 

Derudover vil man arbejde på at synliggøre og opdatere arrangementskalenderen på Center 

for Journalistiks hjemmeside. 
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Hvordan forebygge stress-symptomer? 

Studienævnet så med bekymring på, at mange studerende har svaret ja til at have daglige 

symptomer på stress, men fandt det ikke overraskende, idet såvel indlæringen som den bran-

che, der uddannes til, er præstationsprægede. 

Da spørgsmålet om stress er et generelt universitetsanliggende for studerende på alle fakulte-

ter ønsker Studienævnet, at det håndteres fra centralt hold. Det blev foreslået at ansætte en 

fuldtids psykolog/coach til studerende og ansatte. Lokalt på studiet vil man se på muligheder-

ne for at gentage tidligere arrangementer, hvor studerende bliver coachet i stresshåndtering.  

 

III. Kommentarer og forslag i øvrigt fra studienævnet 

Intet. 

 

 

4. Ændring af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013  

Eksamensbetingelsen i ’Journalistisk laboratorium’, 10 og 20 ects-point, fjernes – godkendt.  

 

 

5. Klage over prøveform og indholdet af kandidatuddannelsens linje B 

Studienævnet behandlede en klage over faget ’Medier og politik’ samt over, at der ikke var 

større valgfrihed på kandidatuddannelsen. Studienævnet fandt ikke grund til at foretage æn-

dringer.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/54971: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i Journalistisk håndværk 2 på tilvalg – afslået, 

fordi der ikke var dokumentation (lægeerklæring) vedr. de anførte forhold. 

13/55802: Ansøgning om femte prøveforsøg i ’Vidensfag 5: International politik og organisa-

tion’ og om at måtte få en skriftlig prøve – bevilget.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/41280; Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to fag fra IT-Universitetet til individuel 

fagspecialisering i ’Digital journalistik og udvikling af digitale journalistiske værktøjer’ – 

godkendt. Samtidig søgtes om forhåndsgodkendelse af faget ’Indledende programmering’ fra 

DTU, hvilket ligeledes blev godkendt, men kun til halvdelen af ects-omfanget. 

13/62008: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af tre tysk-kurser fra CBS til en individuel 

fagspecialisering – afslået, fordi der er tale om rene sprogkurser som ikke opfylder kravene i 

studieordningen. 

13/41280: Forhåndsgodkendt fag fra DTU og ITU til individuel fagspecialisering i ’Digital 

journalistik og udvikling af digitale journalistiske værktøjer’. 

13/55798: Meritoverført beståede fag fra The New School i New York til individuel fagspeci-

alisering i ’Digitale medier og narrative virkemidler’. 

13/53457: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Retorik og 

formidling’. 

13/52742: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politik og iden-

titet’. 

13/52734: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Amerikanske 

studier’. 

13/55803: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sociologi og 

sprogsociologi’. 
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13/52739: Meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Udfordringer i 

tredjeverdenslande’. 

13/55060: Meritoverført bestået fag fra KU til valgfrit på kandidatuddannelsens linje B.   

 

Behandlet af formanden: 

13/55800: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til valgfrit på kandidatuddannelsens lin-

je B.  

 

 

8. Eventuelt 

Amalie påtalte, at det er utilfredsstillende, at skemaet for 3. semester på BA stadig ikke er 

færdigt to uger inden semesterstart. 

 

 

Mødet sluttede kl. 10.10. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


