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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              20. januar 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af ordinært møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 14. januar 2014 

 
Til stede:  Karen Løth Sass, Kenneth Reinecke Hansen, Karsten Baagø, Amalie Pil Sørensen, Sine 

Skott Andersen, Laura Aller Jónasdottir (deltog ikke i behandlingen af en ansøgning), 

Mimi Munch-Jensen og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Peter Bro og Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder).  

 

 
1. Meddelelser 

Karsten nævnte, at der vil komme en del ændringer og nye krav som følge af de nye  

bekendtgørelser om uddannelse og eksamen. Der arbejdes fra centralt hold på nye ska-

beloner for studieordninger og på information til studerende om de nye regler og krav. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Ny meritankenævnsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2014:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160775 og  

ændring af deltidsbekendtgørelse samt ændring af tilskuds- og revisionsbekendtgørel-

sen. 

 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 

 

 

2. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2014 

Studienævnet godkendt, at prøveformen i ’Journalistisk Håndværk 2: Radio’ ændres til 

portefølje-prøve i makkerpar med virkning fra 1. februar 2014. Omprøven bliver en in-

dividuel prøve.  

 

 

3. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2013 

 Der var fremlagt evalueringer for følgende fag: 

   

Bachelorfag Svarpct. 

Vidensfag 1: Komparativ politik 13,33 

Vidensfag 3: Offentlig forvaltning 11,83 

Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, værdigrundlag 

og etik 

12,22  

Journalistisk håndværk 1 12,22 

Mediesprog 1 12,36 

Mediesprog 3 36,36 

Journalistisk håndværk 3 – tv 29,55 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160775
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Journalistisk håndværk 2, Radio og web 44,44 

Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange 2 38,64 

Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi 38,64 

Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 36,78  

Aktuelle samfundsmæssige problemer 27,42 

Kandidatfag  

Mediesprog 8,00  

Journalistisk håndværk 8,33 

Journalistisk håndværk – Tv-nyheder og visuel tænkning 10,53 

Medier og politik 42,86 

Retorik – analyse og anvendelse 33,33 

Borger, velfærd, samfund 10,81 

Journalistisk laboratorium 14,29 

 

Studienævnet drøftede den deprimerende lave svarprocent, efter at man er blevet pålagt 

digital evaluering. Kenneth fandt, at spørgsmålene ikke lagde op til selv-evaluering 

blandt studerende, fx hvor meget den studerende har været til stede og deres egen ind-

sats for indlæring.  

 

Karsten vil bede om, at evaluering af undervisning kommer på dagsordnen for fakulte-

tets næste studieledermøde. Studienævnet vil også på et senere møde drøfte nye 

spørgsmål til evalueringen.  

 

 

4. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/507 og 14/595: Dispensation til at deltage i omprøve i februar 2014 pga. dokumente-

ret sygdom i efterårssemestret – bevilget.  

14/512: Dispensation til at skrive bachelorprojekt i foråret 2014, selv om det sidste fag 

først tages i efterårssemestret – bevilget.  

13/72795: Ansøgning om at måtte aflevere eksamensopgave i Medier og politik efter fristens 

udløb – afslået.  

14/848: Ansøgning om dispensation til at forlænge 6 mdr. praktik i udlandet til 12 mdr. – iflg. 

fagbeskrivelsen må maks. 6 mdr. tages i udlandet. Studienævnet ønskede at få en uddannel-

sesplan for de næste 6 måneder fra praktikstedet og at ansøgeren skulle skrive uddybende an-

søgning, hvor der redegøres for usædvanlige forhold. 

 

 

5. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/592: Forhåndsgodkendelse af ’Polity analyse’ fra KU som erstatning for ’Vidensfag 

5: International politik og organisation’ – bevilget. Forhåndsgodkendelse af ’Conflicts 

in the Middle East’ som valgfrit (7. semesters valgfaget på BA) – bevilget. Forhånds-

godkendelse af ’Tyrkisk’ fra Københavns Private Gymnasium som valgfrit på BA – af-

slået, fordi det faglige niveau er for lavt (ikke universitetsniveau). 

 

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

ses-ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/74415: Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering inden for ud-

dannelsesvidenskab og læringsprocesser. 

150584: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fagspeci-

alisering inden for international politisk økonomi. 
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13/72798: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for filo-

sofi og økonomi. 

13/73155: Forhåndsgodkendt fag fra KU og SDU til individuel fagspecialisering inden 

for digital kulturjournalistik. 

13/73796: Forhåndsgodkendt fag fra DTU, ITU og SDU til individuel fagspecialisering 

inden for digital journalistik og udvikling af digitale journalistiske værktøjer. 

13/74389: Forhåndsgodkendt fag fra ITU til individuel fagspecialisering inden for digi-

tal journalistik. 

13/75716: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for social 

og kulturel sameksistens. 

 

 

6. Eventuelt 

Kenneth gjorde opmærksom på et misforhold mellem størrelsen af eksamensbesvarelser 

i Mediesprog på kandidatuddannelsen og den norm, underviserne får for bedømmelsen. 

Karsten henviste til at tage sagen op med centerlederen og oplyste, at der er et arbejde 

undervejs med ændring af normerne. 

 

 

7. Høring over lovforslag om ændring af universitetsloven (talent)  

Studienævnet roste politikerne for at ville højne niveauet på universiteterne. Derudover 

var der ingen kommentarer. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.55. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


