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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              28. august 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 18. august 2014  

 
Til stede:  Kenneth Reinecke Hansen, Karsten Baagø, Peter Bro, Amalie Pil Sørensen,  

     Laura Aller Jónasdottir, Mimi Munch-Jensen, Sarah Bech Lundegaard og   

     Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Sine Skott Andersen. 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 24. juni 2014  

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

a) Ny eksamensbekendtgørelse der trådte i kraft den 1. juli 2014.  

b) Ændringsbekendtgørelse til uddannelsesbekendtgørelsen. 

c) Velkomstbrev fra Nikolaj Malchow-Møller, ny dekan for Samfundsvidenskab fra  

1. august 2014.  

d) Mails af 27. juni og 9. juli 2014 fra Fakultetet vedr. afskaffelse af supplering mellem 

bachelor-/professionsbacheloruddannelse og kandidatuddannelse: studerende må ikke 

længere vejledes i at supplere via tompladsordningen.  

e) Materiale fra rektors studieledermøde den 24. juni 2014.  

 

Karsten henledte opmærksomheden på afskaffelsen af supplering mellem bachelor og kan-

didat, og at studerende ikke længere må supplere via tompladsordningen; det betyder, at 

valgfag på den studerendes bacheloruddannelse bør bruges til at kvalificere den studerende 

til en given kandidatuddannelse.  

 

 

3. Principiel diskussion om fristforlængelse af bachelorprojekter 

Karsten refererede fra Studienævnets diskussion i marts måned, hvor punktet var 

kommet op som følge af, at han havde behandlet en hasteansøgning fra to studerende 

(der skrev bachelorprojekt sammen) og som søgte om en uges udsættelse af afleve-

ringsfristen begrundet i den ene studerendes fars alvorlige sygdom.  

 

Studienævnet besluttede ikke at bevilge udsættelse af afleveringsfrist for bachelor-

projekter. Det skal indskrives tydeligt i fagbeskrivelsen for bachelorprojektet, hvor-

dan og hvornår omprøve/sygeprøve foregår.  
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4. Input til instituttets uddannelsesstrategi 

Karsten refererede fra et institutmøde før sommerferien, hvor Studienævnet var ble-

vet bedt om at give input til instituttets strategi. Karsten havde udarbejdet et forslag, 

som tager udgangspunkt i  SDU’s 2020-strategi for a) Uddannelse; b) Forskning; c) 

Internationalisering og d) Samfundsrelevans. 

 

Fra Studienævnets drøftelse ad c) Internationalisering: 

Hvis bachelorstuderende gerne vil i praktik i udlandet, er der ingen hjælp at hente. 

Udlandsophold på bachelordelen er vanskeligt; det er henvist til kandidatuddannel-

sen. Forslag om erfaringsopsamling på de få udenlandske praktikpladser, som tidli-

gere studerende har fundet.  

Griffith University i Australien har en aftale med Journalistik om udveksling af un-

dervisere og er interesseret i at få tilsvarende aftale om studenterudveksling – van-

skeligt, fordi Journalistik på SDU ikke udbyder kurser på engelsk.  

Der er meget få egentlige journalist-uddannelser i verden.  

Det blev foreslået at invitere Fakultetets internationaliseringsmedarbejder, Yulia Ti-

nyakova, med til et studienævnsmøde for at høre om hendes arbejdsområde.  

 

Fra Studienævnets drøftelse ad d) Forskning: 

Man skal passe på ikke at forske i områder, som ikke er relevante. Det må dog ikke 

være for instrumentalt, for megen sprogforskning er fx grundforskning.  

 

 

5. Fagbeskrivelser 

Studienævnet godkendte en tilretning af undervisningstimer i Journalistisk værktøjer: 

Journalistisk innovation’ i efterårssemestret 2014: to timers forelæsning i ni uger ret-

tes til 7 uger; en skemalagt øvelsestime ændres til to skemalagte øvelsestimer og to 

hele dags øvelser ændres til workshops. Ændringerne er allerede gennemført i læse-

planen for efterårssemestret.  

 

Karsten orienterede om, at der er kommet en ny skabelon for fagbeskrivelser, som 

skal beskrive den pædagogiske proces og studieprogressionen. Målbeskrivelserne 

skal følge en fastlagt opstilling, og det skal angives hvilke pædagogiske virkemidler 

der anvendes for at opnå målene. Karsten forventer, at der går et til halvandet år før 

alle fagbeskrivelser er omskrevet til den nye skabelon.  

 

 

6. Tvivlsspørgsmål om karaktergivning i Akademisk håndværk i juni 2014  

I forlængelse af den mundtlige gruppeprøve i Akademisk håndværk sammen med 

Journalistisk filosofikum den 27. juni 2014 var der opstået tvivl om, hvorvidt be-

dømmelsen i Akademisk håndværk skulle være bestået/ikke bestået eller karakter ef-

ter 7-trinsskalaen. Tvivlen var opstået som følge af, at der havde cirkuleret en (gam-

mel) fagbeskrivelse med angivelse af 7-trinsskala og en (gældende for foråret 2014) 

fagbeskrivelse med angivelse af bestået/ikke bestået. De studerende, der var til ek-

samen den 27. juni var blevet orienteret om problematikken i mail af 30. juni, hvor 

de fik oplyst, at Studienævnet ville træffe afgørelse, men at de alle havde bestået 

Akademisk håndværk.  

 

På Studienævnsmødet kom det frem, at halvdelen af årgangen havde fået registreret 

karakter i Akademisk håndværk [der var tale om de studerende, der havde været til 
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eksamen i Akademisk håndværk sammen med Medier og politik, og disse studerende 

havde fået registreret bestået/ikke bestået. /Liselotte]. 

 

Ifølge fagbeskrivelsen for forårssemestret 2014 for Akademisk håndværk samt ifølge 

studieordningen for kandidatuddannelsen skal Akademisk håndværk bedømmes med 

bestået/ikke bestået. Studienævnet besluttede, at de studerende fra eksamen den 27. 

juni skal have bedømmelsen bestået/ikke bestået. 

 

 

7. Ny studieordning for kandidatuddannelsens linje A 

Peter præsenterede den nye studieordning. Der var lidt diskussion af, hvordan fagene 

skulle navngives, og det blev besluttet, at Peter og Karsten skulle aftale fagtitlerne. 

 

Studienævnet godkendte en ny studieordning for kandidatuddannelsen (cand.public.) 

med start fra optaget 1. februar 2015. Studieordningen indeholder: 

 

Obligatoriske fag 

Refleksionsfag: Medier og samfund (10 ects) 

1. semester, forår, intern, 7-trinsskala 

 

Journalistiske værktøjer: Metode 1 (10 ects) 

1. semester, forår, intern, 7-trinsskala 

 

Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium (10 ects) 

 1. semester, forår, ekstern, 7-trinsskala 

 

Mediesprog 5 (10 ects) 

efterår, 2. semester, ekstern, 7-trinsskala 

 

Journalistiske værktøjer: Metode 2 (10 ects) 

efterår, 2. semester, ekstern, 7-trinsskala 

 

Valgfag, et enkelt på 2. semester og resten på 3. semester 

40 ects fra Humaniora og/eller Samfundsvidenskab – alle på kandidatniveau – mindst 

10 ects skal bedømmes med ekstern censur 

 

Speciale (30 ects) 

4. semester, ekstern, 7-trinsskala 

 

Studieordningen sendes til godkendelse på Fakultetet. 

 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/40107: Ansøgning vedr. den udgåede gruppeprøve i ’Journalistisk Håndværk 2 : 

Radio og web’ – godkendt.   

14/41019: Ansøgning vedr. afholdelse af mundtlig prøve i bachelorprojektet i de-

cember måned grundet forestående barsel – godkendt, såfremt det er muligt at finde 

en eksaminator og censor, som kan afvikle eksamen i december.  

14/41033: Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i E2014, selv om prøven i ’Jour-

nalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2’ ikke er bestået – 

godkendt.  
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14/46079 Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i F2015, selv om valgfaget først 

tages i E2015 grundet særlige omstændigheder – godkendt.  

Peter nævnte til orientering, at det er studienævnets praksis, at max. to fag må mang-

le, når man går i gang med at skrive bachelorprojekt.  

 

Sager behandlet af formanden pga. hastende karakter 

14/47760: Ansøgning om at måtte deltage i omprøve i ’Medier og politik’ i august 

2014 uden at have deltaget i den ordinære prøve i juni 2014 – afslået.  

14/41022: Ansøgning om at måtte starte i praktik pr. 1. august 2014, selv om ansøger 

skal til omprøve i Journalistisk håndværk 2: Radio i august 2014 – bevilget.  

 

 

9. Ændring af procedure for forhåndsgodkendelser af fag på kandidatuddannel-

sens linje A 

 

Studienævnet har hidtil haft uddelegeret behandlingen af ansøgninger om forhånds-

godkendelser på kandidatuddannelsens linje A til Charlotte Wien, der var uddannel-

sesansvarlig for linje A. Charlotte Wien er tiltrådt et professorat i Dubai, så der er 

kommet en ny uddannelsesansvarlig for linje A pr. 1. juli 2014. 

 

Forudsætningen for uddelegeringen af forhåndsgodkendelser var, at Studienævnet 

fortsat skulle behandle den endelige meritoverførsel af de beståede, forhåndsgod-

kendte fag.  

 

Der er imidlertid kommet en ny lovgivning, som fastsætter, at forhåndsgodkendte fag 

skal meriteres ind rent administrativt – altså uden en fornyet behandling hhv. god-

kendelse af Studienævnet, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 35, som har virkning 

for studerende, der søger merit og forhåndsmerit for studieophold, der skal gennem-

føres fra studieåret 2014-15 eller senere:  

§ 35. Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et 
andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge 
hjemuniversitetet om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. 

Stk. 2. Godkendelse af forhåndsmerit efter stk. 1 kan kun gives, hvis den studerende i forbindelse med 
ansøgningen om forhåndsmerit forpligter sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gen-
nemført, at fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller 
ikke bestået, til hjemuniversitetet. Desuden skal den studerende give sit samtykke til, at hjemuniversitetet 
kan indhente de nødvendige oplysninger hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaf-
fe dokumentationen. 

Stk. 3. Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er beståe-
de, godkender hjemuniversitetet administrativt, at disse meriteres ind i uddannelsen ved universitetet. 

Stk. 4. Efter forslag fra den studerende kan universitetet i de tilfælde, hvor de forhåndsmeriterede ud-
dannelseselementer f.eks. ikke udbydes af værtsinstitutionen, foretage ændringer i godkendelsen af for-
håndsmerit efter stk. 1. Den studerende har ansvaret for og initiativpligten til at sammensætte forslag til 
studieplan. Universitetet yder faglig støtte, hvis den studerende efterspørger dette. 

 

Da forudsætningen for uddelegeringen således ikke længere eksisterer, trækker Stu-

dienævnet uddelegeringen tilbage. 

 

Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af fag behandles fremadrettet på studie-

nævnsmøder, hvilket de indskrevne kandidatstuderende orienteres om med opfor-

dring til at indsende ansøgninger rettidigt (senest 14 dage) inden et studienævnsmø-

de.  
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10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/40106: Meritoverførsel af beståede fag fra en afsluttet bacheloruddannelse i 

Statskundskab ved KU til ’Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og 

–teknikker 2’ og ’Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi’ – godkendt.  

14/41225: Meritoverførsel af beståede fag fra IT-Universitetet i København til indi-

viduel fagspecialisering inden for digital journalistik – godkendt.  

14/46055: Meritoverførsel af beståede fag fra AU til individuel fagspecialisering in-

den for religionsvidenskab – godkendt.  

14/39996: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering in-

den for kommunikation – godkendt.  

14/35453: Meritoverførsel af beståede fag fra The New School i New York til indi-

viduel fagspecialisering inden for social ulighed og journalistik – godkendt.  

14/36835: Meritoverførsel af beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering in-

den for europapolitisk journalistik – godkendt.  

14/41122: Meritoverførsel af beståede fag fra AU til individuel fagspecialisering in-

den for pædagogisk sociologi – godkendt.  

14/35452: Meritoverførsel af ’Klimajournalistik’ fra Grønlands Universitet til 10 

ects-point valgfrit på bacheloruddannelsen – godkendt.  

14/41226: Meritoverførsel af ’Medieret’ fra KU til ’Journalistiske værktøjer: Medie-

jura for journalister’ – godkendt.  

14/41026: Meritoverførsel af ’Medieproduceren’ og ’Produktionstilrettelæggelse’ fra 

AAU til 10 ects-point valgfrit på bacheloruddannelsen – godkendt.  

14/35448: Forhåndsgodkendt faget ’Praktisk kulturformidling’ fra KU til individuel 

fagspecialisering inden for digital kulturjournalistik. 

14/36838: Forhåndsgodkendt fag fra KU og CBS til individuel fagspecialisering in-

den for klimaforandringer, politik og mennesker. 

14/36833: Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialisering inden for 

globalisering og kommunikation. 

14/39859: Forhåndsgodkendt faget ’Samfund og videnskab’ fra KU til individuel 

fagspecialisering inden for international miljøpolitik.  

14/38107: Forhåndsgodkendt fag fra en international masteruddannelse i Russian and 

Eurasian Studies ved European University i St. Petersburg, Rusland, til individuel 

fagspecialisering inden for Russian and Eurasian Studies.  

14/40099: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individual 

fagspecialisering inden for International Business and Politics in A Globalized 

World.  

14/32998: Forhåndsgodkendt fag fra Dansk hhv. Litteraturvidenskab ved SDU til in-

dividuel fagspecialisering inden for litteratur og kultur.  

 

Studienævnet bemyndigede Karsten Baagø til at behandle tre ansøgninger om for-

håndsgodkendelse af fag til efterårssemestret: 

14/46047: Forhåndsgodkendt fag fra Humaniora på SDU til individuel fagspecialise-

ring inden for amerikanske studier og journalistisk optimering. 

14/41029: Forhåndsgodkendt fag fra City University of New York (CUNY), Gradua-

te School of Journalism til tredje semester på kandidatuddannelsens i Journalistik, 

linje B.  

14/41031: Forhåndsgodkendt fag fra Humaniora på SDU til individuel fagspecialise-

ring inden for læring og kommunikation.  
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Vedr. fagspecialisering på kandidatuddannelsens linje A, ekspederet i juni måned af 

den uddannelsesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

14/28168: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for in-

ternationale studier.  

14/28009 og 14/28166: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

inden for politik og kommunikation. 

14/28875: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for 

global politik. 

14/30485: Forhåndsgodkendt fag fra The City University of New York til individuel 

fagspecialisering inden for migration og integration. 

 

 

11. Eventuelt 

a) Kenneth omdelte programmet for dette års introforløb på bacheloruddannelsen, 

hvor der er et punkt om studielivet på Journalistik ved Mimi og Sarah. Forslag til, 

hvad Mimi og Sarah kan nævne: mød op! Fremmøde - redaktionsarbejdet er afhæn-

gigt af dig! Brug hinanden. Hvordan bliver det fedt at være på journalistik og hvad 

kræves der? Hvor går man hen, hvis man har et problem? Vise hjemmeside. Tænk jer 

godt om, før I aflyser sociale tiltag som revy, fodbold etc. Opfordring til at trække 

sin del af læsset i sociale sammenhænge. Lad være at stresse over praktik. Søg hjælp, 

når du har symptomer på stress. Hvad kræves for at komme til udlandet på kandidat-

uddannelsen?  

b) Sarah orienterede om, at hun havde efterlyst studerende, der ville være interesseret 

i at være mentor for de nye studerende, og at 11 studerende havde meldt tilbage til 

hende. Sarah laver et udkast til, hvad mentorerne skal lave og afstemmer med Kar-

sten og Peter.  

c) Karsten havde en gammel seddel med ”hvor skal øvelsestimer ligge?”, men kunne 

ikke huske, hvad det handlede om. Det blev klart, at det egentlig var en skemalæg-

ningsproblematik fra sidste år og ikke et spørgsmål om, hvilke fag der skulle have 

øvelsestimer.  

d) Peter nævnte, at der er blevet en plads ledig i Studienævnet, fordi Karen Løth Sass 

er rejst. Peter vil spørge på et medarbejdermøde på Journalistik, hvem der er interes-

seret i at indtræde i stedet for Karen. 

e) Karsten har overtaget posten som praktikvejleder. 

 

 

Mødet startede kl. 10:15 og sluttede kl. 12:10. 

 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


