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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              17. januar 2015 

              J.nr. 033/578 

 

Referat møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 9. december 2014  

 
Til stede:  Karsten Baagø, Peter Bro, Anne Lea Landsted, Kenneth Reinecke Hansen, Sine Skott 

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

Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Amalie Pil Sørensen.  

 
 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-6, 10, 7-9. 

 

 

1. Godkendelse af referater af møder 20. oktober og 11. november 2014  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser 

a)  Rektors mail af 1. december 2014 med seneste nyt om dimensionering. 

b) Kursus i undervisningspædagogik for instruktorer. 

c) Overgangsordning for supplering før optagelse på kandidatuddannelser. 

d) Opslag om indstillinger til Undervisningsmiljøprisen 2015: http://dcum.dk/ump.  

e) Svar fra Fakultetet vedr. skæv fordeling ECTS-fordeling på cand.public.-

uddannelsens 1.-2. semester (forår-efterår). 

f) Udrulning af Exam Monitor på Samfundsvidenskab. 

g) Mail til alle studerende på Samfundsvidenskab om undervisningstilmelding. 

h) Kopi af indkaldelse af seks studerende til samtale om manglende praktikplads. 

i) Opslag om ph.d.-forsvar. 

 

Karsten fremhævede pkt. e, som betyder, at cand.public.-studerende på den nye 

2015-ordning alligevel kan tage faget Journalistisk Laboratorium som 20 ECTS-

point og få de ekstra 10 ECTS-point til at tælle med på deres 2. semester. 

 

Mimi spurgte til praktiksituationen. Karsten oplyste, at status lige nu var, at tre af de 

seks studerende fortsat manglede praktikplads, men at de forstår deres situation og i 

alt fald de to af dem søger de ledige pladser. Prognosen for efteråret 2015 er, at der 

vil mangle 50-60 pladser, men i efteråret 2014 skete der meget lige op til Store 

Matchdag, som gjorde, at de forventede mangel på pladser blev reduceret. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

j) Studielederen har indkaldt 10 bachelorstuderende og 31 kandidatstuderende til 

forsinkelsessamtale mandag den 15. december 2014. 

k) Resumé af semestermøde den 2. december 2014.  

http://dcum.dk/ump
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l) Meddelelse fra Fakultetet om, at mailinglister med de studerendes SDU-mails er 

forbeholdt kommunikation specifikt mellem universitet og studerende, og derfor 

afslås anmodninger fra tredje part om at få udsendt fx spørgeskemaer o.l. 

m) Høringssvar fra Samfundsvidenskab vedr. ændringsforslag til lovforslag nr. L 66 

om ændring af universitetsloven og forskellige andre love – overgangsordning for 

supplering. 

 

 Studienævnet tog meddelelserne til efterretning. 

 

 

3. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2015 

Skemaplanlægger Maria Jeppesen deltog i dette punkt. Karsten gjorde opmærksom 

på, at der mangler ugenumre på 2. semester BA; Maria oplyste, at hun havde rykket 

underviserne og der var begyndt at komme svar fra dem. Anne Lea roste arbejdet 

med at få 4. semester BA til at gå op. Der er på 4. semester BA skemalagt undervis-

ning til kl. 19 i fire uger hen over semestret; Studienævnet diskuterede fordele og 

ulemper, og godkendte den sene undervisning, fordi det giver mulighed for at holde 

mandagen undervisningsfri. Laura pointerede, at det er vigtigt at orientere de stude-

rende herom.  

Studienævnet godkendte endvidere skemaet for 1.semester på ny cand.public.-

uddannelse, hvor der dog skal tilføjes ugenumre på Medier og Samfund.  

 

 

4. Godkendelse af studieordning 2015 for cand.public.-uddannelsen 

Fakultetet havde sendt studieordningen 2015 tilbage til Studienævnet med nogle få 

rettelser samt spørgsmål om, hvor mange prøveforsøg der skulle gives til supple-

ringsfag under afsnit 3.  

Studienævnet besluttede, at der skal gives tre prøveforsøg. Studieordningen genfrem-

sendes til Fakultetet til godkendelse.  

 

 

5. Godkendelse af studieordning 2015 for cand.mag.-uddannelsen i Journalistik 

Studieordningen for den nye cand.mag.-uddannelse i journalistik var fremlagt til 

Studienævnets godkendelse: 

Journalistisk Håndværk A: Skrevne Medier, 15 ECTS, ekstern, 7-trinsskala 

Mediesprog A, 5 ECTS, intern, 7-trinsskala 

Journalistikkens Historie, Værdigrundlag og Etik, 5 ECTS, intern, 7-trinsskala 

Mediejura for Journalister, 5 ECTS, ekstern, 7-trinsskala 

Journalistisk Håndværk B: Tv/Radio, 15 ECTS, ekstern, 7-trinsskala 

Mediesprog B, 5 ECTS, ekstern, 7-trinsskala 

Digital Praktik, 30 ECTS, ekstern, 7-trinsskala 

Valgfag 10 ECTS 

Kandidatspeciale, 30 ECTS, ekstern 7-trinsskala. 

 

Peter orienterede om ordningen og om, at der - til forskel fra tidligere udkast til stu-

dieordningen - er lavet ét stort fag (30 ECTS) på 3. semester, som indeholder hånd-

værksundervisning i digitale medier og et projektorienteret forløb. Baggrunden for at 

slå undervisning og projektorienteret forløb sammen til ét modul er at give bedre 

plads til, at studerende kan opholde sig på arbejdspladsen i længere tid i løbet af se-

mestret. Peter oplyste endvidere, at det ikke er meningen, at de studerende skal over-

tage journalistisk arbejde på arbejdspladsen.  
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På spørgsmål fra Karsten diskuterede Studienævnet formuleringerne under afsnit 1.1 

Beskrivelse af kvalifikationer og enedes om, at der skal stå ”højt niveau”. 

 

Fagbeskrivelserne til uddannelsen var fremlagt i kladdeform og skal udarbejdes i en-

delig form af de respektive fagansvarlige.  Anne Lea savnede nytænkning, fx fremti-

dens serielle fortællinger/multimediefortællinger. Peter foreslog at holde en tre-

timers temadag i håndværkergruppen på Centret om indholdet af fagene på 

cand.mag.- uddannelsen. 

 

Studienævnet godkendte studieordningen, som sendes videre til endelig godkendelse 

på Fakultetet.  

 

 

6. Gruppeeksaminer  

Karsten orienterede om, at punktet var sat på dagsordnen, fordi han var blevet op-

mærksom på en fejl i fagbeskrivelsen for bachelorprojektet for de tilfælde, hvor to 

studerende skriver sammen og skal op til mundtligt forsvar i den fælles opgave. Det 

bestemmes i eksamensbekendtgørelsens § 5, stk. 4: ”Stk. 4. Afholder universitetet en indi-

viduel, mundtlig prøve som opfølgning på en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere 
studerende, og som opfølgning på en eventuel mundtlig gruppeprøve, må disse studerende ikke væ-
re til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres i den individuelle, mundtlige prøve.” 

Karsten pointerede, at studienævnet ikke kan sidde overhørig, hvis gældende be-

stemmelser ikke overholdes, så der skrives til de studerende, der skal forsvare bache-

lorprojekt ved den kommende vintereksamen, at den mundtlige eksamination vil fo-

regå individuelt. 

 

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/73686: Ansøgning om at få bedømt opgave to i Refleksionsfag 2: Journalistik og 

Samfund 1, selv om den er afleveret efter fristens udløb – afslået.  

14/73703: Ansøgning om at måtte aflevere opgave 2 (eksamensbetingelsen) i Journa-

listiske Værktøjer 3 for tredje gang – afslået.  

14/73494: Ansøgning om at erstatte det udgåede fag Vidensfag 3: Offentlig Forvalt-

ning med det nye fag Vidensfag: Politik og Forvaltning – godkendt.  

14/74929: Ansøgning om udsættelse af tidsfrist for at bestå førsteårsprøven – blev 

udsat indtil Studienævnet modtager dokumentation for de angivne forhold.  

Ansøgning fra underviserne i Mediesprog 3 om at få udsat fristen for offentliggørel-

ser af karakterer ved den ordinære prøve i januar – godkendt; underviserne skal sørge 

for at informere de studerende om den nye offentliggørelsesfrist.  

 

 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/73683: Ansøgning om meritoverførsel af Mediesprog 1 pba. fagene Grammatik 1 

og 2 fra bacheloruddannelsen i Engelsk ved KU – afslået.  

 

 

9. Eventuelt 

Karsten orienterede om, at han er ved at lave oversigt over opgavebelastningen på 4. 

semester BA og at den bliver sendt ud til de studerende til næste semester.  

 

Punkt til fremtidigt møde: Eksamensformer. 
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Karsten takkede Sine, Mimi og Amalie for godt samarbejde i den tid, de har siddet i 

Studienævnet.  

 

 

10. Studenterrepræsentanter i Studienævnet 

Der er kun blevet opstillet og valgt en enkelt studerende til Studienævnet pr. 1. janu-

ar 2015. De ”gamle” studenterrepræsentanter sørger for at finde tre studerende mere 

og sender navnene til studienævnssekretæren.   

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.15.  

 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt af studienævnets medlemmer ved skriftlig behandling. 

22. januar 2015/Liselotte Nielsen 


