
                                                                                      

1 af 4 

 

              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              11. marts 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 19. februar 2013 
 

 

 

Til stede:  Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Karsten Baagø, Peter Bro, Sebastian Andreasen, 

Faton Nesimi, Christine Brink (afgående faglig vejleder), Mette Rønn Nielsen (ny fag-

lig vejleder), og Liselotte Nielsen (sekretær). 

Afbud fra: Amalie Pil Sørensen, Sine Skott Andersen. 

 

 
Karsten indledte med at byde Mette Rønn Nielsen velkommen som ny faglig vejleder og takkede 

samtidig Christine for godt samarbejde.  

 
1. Godkendelse af referat af møde den 21. januar 2013   

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

a) Censorformand Christian W. Larsens rapport over vintereksamen 2011/12 og sommer-

eksamen 2012.  

b) Svar til studerende vedr. ønske om, at der ikke placeres eksaminer i de dage i juni, hvor der 

er Folkemøde på Bornholm; det er praktisk ikke muligt at undgå de dage. 

c) Studielederens svar på høring om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksom-

hed.  

d) ECTS-belastning på fag.  

e) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

 

Ad c) oplyste Karsten, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering arbejder på en 

undersøgelse om studienævnenes arbejde, idet Styrelsen oplever at få et stigende antal klager 

fra studerende og kan se, at sager behandles meget forskelligt; med tiden kan der måske ske 

en indskrænkning af studienævnenes kompetencer. 

  

Ad d) oplyste Karsten, at Evalueringsinstituttet er ved at undersøge ECTS-systemet  og hvor-

dan bruges systemet i praksis. Karsten refererede til en undersøgelse lavet på Aarhus Univer-

sitet, der viser, at meget få studerende må arbejde fuld tid for at opfylde de krav, der stilles på 

deres fuldtidsstudium. Karsten ønsker at lave en undersøgelse på Journalistik, fordi han ofte 

hører klager fra studerende over for stor arbejdsbelastning. Charlotte advarede mod, at det vil 

være svært at lave sådan en undersøgelse i de akademiske fag.  
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Meddelelser uden for dagsordnen 

 f) Valg undervejs-messen på SDU: Journalistik deltager ikke længere, da tilvalg i Journalistik 

er nedlagt.  

 g) Vejledningscentret har primo februar udsendt arrangementsprogram for foråret, se mere: 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+

Studerende.  

 

 

3. Godkendelse af studieordning 2013 for bacheloruddannelsen i Journalistik 

Studieordningen blev godkendt af Studienævnet og sendes til godkendelse hos Dekanen.  

I forhold til tidligere år er der to væsentlige ændringer: 1) at fagene ’Journalistiske værktøjer 

1: Mediejura for journalister’ og ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ bytter semesterplacering 

i undervisningsåret 2013-14; og 2) at gruppeprøven i ’Journalistisk håndværk 2: Radio og 

web’ udgår af studieordningen, dvs. fra foråret 2013.  

 

 

4. Opdatering af studieordning 2010 og 2011 for bacheloruddannelsen i Journalistik 

Studienævnet godkendte, at der i studieordning 2010 og 2011 tilføjes en bestemmelse om, at 

valgfrie fag maksimalt må være bestået to år før ansøgningstidspunktet. I studieordning 2011 

godkendte Studienævnet endvidere, at faget ’Journalistisk innovation’ bedømmes med intern 

censur i stedet for ekstern. 

 

 

5. Optagelsesprøve 2013 

Studienævnet drøftede, om og i givet fald hvordan den skriftlige prøve kunne designes ander-

ledes end hidtil. Peter og Karsten arbejder videre med optagelsesprøven og vil orientere Stu-

dienævnet på et senere møde.  

 

 

6. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2013 

Studienævnets spørgsmål fra sidste semester fortsætter i foråret 2013 og derudover blev det 

besluttet, at de fagansvarlige kan stille yderligere tre spørgsmål specifikt om deres eget fag; 

spørgsmålene kan stilles frit og skal ikke tages fra nogen ’bank’. 

 

 

7. Journalistisk tekst om speciale  

Peter fortalte om baggrunden for forslaget: på andre institutioner afleverer de specialestude-

rende et journalistisk produkt, som kan offentliggøres på nettet som omtale for specialer. Stu-

dienævnet besluttede at indføre tilsvarende. Ved næste opdatering af fagbeskrivelser for såvel 

linje A som B indføjes et afsnit herom.  

 

 

8. Offentliggørelse af studerendes øvelsesopgaver og eksamensbesvarelser 

Karsten oplyste, at cirkulæret fra 1973 om anvendelse af de studerende opgaver og deres ret-

tigheder i forbindelse hermed fortsat er gældende, hvorfor de studerende skal give samtykke 

til at deres opgaver bliver offentliggjort fx på medietorvet.dk. Studienævnet besluttede at sen-

de spørgsmålet retur til juridisk behandling for at få en praktisk gennemførlig model. 

 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+Studerende
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Arrangementer+til+Studerende
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9. Høring om incitamenter til fremme af undervisningen og anerkendelse af god  

 undervisning 

Studienævnet fandt tiltaget spændende, fordi der nu åbnes mulighed for, at undervisning også 

kan være karrierefremmende, hvilket kan formodes at give bedre undervisning for studerende.  

 

 

10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

13/3200: Ansøgning om at få bachelorfaget ’Journalistisk håndværk 3: Tv’ som valgfag på 

kandidatuddannelsens linje B – bevilget med 5 ects og udelukkende pga. af den specielle situ-

ation sidste efterår, hvor der ikke var plads til alle tilmelde på kandidatvalgfaget i tv.  

13/3578: Ansøgning om at gå til re-eksamen i august i ’Vidensfag 5: International politik og 

organisation’ uden at have deltaget i ordinær prøve i juni – afslået, men Studienævnet vil ud-

byde eksamen i faget i januar 2014, såfremt det er nødvendigt for at den studerende kan af-

slutte sin uddannelse.  

Ansøgning om faglig vurdering af uddannelse med henblik på at blive optaget på kandidatud-

dannelsens linje B i 2013 uden at have tilvalg – formanden blev bemyndiget til at behandle 

den, når der foreligger en udtalelse fra den uddannelsesansvarlige.  

13/3575, 13/4032, 13/4414 og 13/3362: Ansøgninger om dispensation vedr. studieinaktivitet 

– bevilget; ny slutdato for uddannelse 31. august 2013.  

13/4219: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen i ’Journalistisk håndværk 1’ i februar 2013 

begrundet i administrativ fejl – bevilget af studienævnsformanden den 14. februar 2013. 

 

 

11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

13/1761: Meritoverførsel af 20 ects valgfrit til kandidatuddannelsens linje B på baggrund af 

bestået fag ved London School of Economics – bevilget. 

13/1537: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’Finanskrisen – et kritisk studie’ til indivi-

duel fagspecialisering i ’Den journalistiske rolle i politisk, samfundsmæssigt og historisk per-

spektiv’ på linje A samt ny slutdato for uddannelse: 31. januar 2015 – bevilget. 

13/862: Meritoverførsel af fire fag fra KU, tilsammen 30 ects, til individuel fagspecialisering i 

’Idræt i samfundet’ på linje A – bevilget.  

13/2888: Meritoverførsel af ’International organizations’ 10 ects, bestået ved AU til individu-

el fagspecialisering i ’Amerikanske studier’ på linje A – bevilget.  

 

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

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/2868: Forhåndsgodkendt fag fra CBS, KU og SDU til individuel fagspecialisering i ’Poli-

tisk kommunikation og internationale relationer’. 

13/3038: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Sundhed og sam-

fund’. 

13/3339: Godkendt ændring af titel på individuel fagspecialisering i fra ’Formidling af kultu-

relle og religiøse sammenhænge i det aktuelle samfund’ til ’Kultur og integration’. 

13/3614: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Ledelse’.  

13/2726: Forhåndsgodkendt fag fra Institut Barcelona d’Estudis Internacionals til individuel 

fagspecialisering i ’International politik’. 

13/3597: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’International øko-

nomisk politik’. 

13/3594: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Religiøse minorite-

ter’. 

13/1531: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation og 

ledelse i organisationer’. 
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12/22875: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Psykologi, sociolo-

gi og formidling’. 

13/3586: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Litteraturvidenskab’. 

13/3143: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Filmvidenskab’. 

 

 

12. Eventuelt 

Peter holder orlov fra sin stilling som centerleder fra midten af 15. april til udgangen af juni 

og vil derfor ikke være til stede på nogle studienævnsmøder.  

 

 

Mødet sluttede kl. 13.40.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


