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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              7. juli 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 24. juni 2014  
 

 

Til stede:  Karsten Baagø, Kenneth Reinecke Hansen, Amalie Pil Sørensen, Sine Skott Andersen, 

Mimi Munch-Jensen (deltog ikke i behandlingen af en meritansøgning), Mette Rønn 

Nielsen (faglig vejleder), Sarah Beck Lundegaard (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen 

(sekretær).  

 

Afbud fra: Karen Løth Sass, Laura Aller Jónasdottir og Peter Bro. 

 

 
 

ORDINÆRT MØDE 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 15. maj 2014  

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

a) Dekanen har godkendt studieordning 2014 for bacheloruddannelsen i Journalistik 

samt de dertil hørende 

b) Overgangsregler for udfasning af fag fra 2013-ordningen og igangsætning af 

2014-ordningen.  

c) Meddelelse fra Fakultetet om, at fagbeskrivelser skal offentliggøres på nettet, så 

snart Studienævnet har godkendt dem, samt varsel om, at fremdriftsreformen kan be-

tyde, at bl.a. fagbeskrivelser generelt skal være klar tidligere end nu.  

d) Rapport om undersøgelse af medarbejderes og studerendes opfattelser af med-

bestemmelse og medinddragelse på universiteter (Epinion). 

e) Mail af 19. maj 2014 til alle studerende ved Samfundsvidenskab om, at der er til-

melding til undervisning 20. – 30. maj 2014 på SDU Studenter-selvbetjening.  

f) Mail af 2. juni 2014 til alle studerende ved Samfundsvidenskab om, at der er til-

melding til reeksamen (omprøve) 1. juni – 7. juli 2014 på SDU Studenter-selv-

betjening. 

g) Meddelelse fra Fakultetet om, at studiestartsprøven skal være et særskilt 

fag/aktivitet og må ikke være en del af et andet fag.  

h) Referat af institut- og studieledermøde den 23. april 2014.  

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

i) ’Akademiet for Talentfulde Unge’ søger mentorer fra akademiske bacheloruddan-

nelser.  

j) Mail til alle stud.public. A’er om, at Morten Skovsgaard overtager posten som ud-

dannelsesleder efter Charlotte Wien. 
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Karsten nævnte, at opslaget fra ’Akademiet for Talentfulde Unge’ var interessant i 

forhold til en mulig mentorordning på Journalistik.  

I forbindelse med mailen om Morten Skovsgaards overtagelse af cand.public. A 

nævnte de studerende, at det ikke havde været alment kendt blandt public B-

studerende, at Morten var uddannelsesleder for den linje. 

 

 

3. Rapporter over evaluering af undervisning i forårssemestret 2014 (lukket punkt) 

Ud fra de lave svarprocenter konkluderede Karsten, at der fortsat er et stort arbejde 

med at få den digitale undervisningsevaluering til at køre endsige blive en succes; de 

lave svarprocenter gør evalueringerne ubrugelige.  

 

Der er i dette semester indsat et fritekstfelt, som de (få) studerende har brugt flittigt 

til at skrive kommentarer, fx angives det, at hastigheden i de akademiske fag er for 

lav og at der er for meget repetition. I faget ’Journalistik og samfund 2’ angives det, 

at prøveformen uden hjælpemidler er utidssvarende, og Studienævnet opfordrer den 

fagansvarlige til at overveje, om prøveformen er hensigtsmæssig i forhold til fagets 

målbeskrivelse. 

 

Fag % 

Journalistiske værktøjer 1: Mediejura for journalister 5,68 

Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -me-

toder og –teknikker 

 

10,00 

Mediesprog 2 15,73 

Vidensfag 2: Journalistisk innovation 5,62 

Journalistisk håndværk 2: Radio 40,91 

Journalistisk håndværk 3: Tv 13,04 

Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 25,29 

Journalistikkens praktik 27,06 

Journalistisk håndværk 4 27,06 

Vidensfag 5: International politik og organisation 24,72 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr 28,74 

Akademisk håndværk 5,88 

Medier og politik 5,71 

Journalistisk filosofikum 5,77 

Retorik – analyse og anvendelse 22,22 

Journalistisk laboratorium (J-lab) 0,00 

 

 

4. Ændring af prøveform i fagbeskrivelser for efterårssemestret 2014  

Studienævnet godkendte, at prøveformen i ’Vidensfag: Sociologi’ ved ordinære prø-

ver ændres til, at bedømmelsesgrundlaget er en maks. 12 siders arbejdsrapport, som 

skrives sammen med den fjerde opgave i ’Journalistisk Håndværk 1’. Omprøven i 

’Vidensfag: Sociologi’ er et nyt journalistisk produkt og en ny arbejdsrapport, som 

bedømmes samlet. 

 

Studienævnet godkendte, at prøveformen i ’Medier og politik’ ændres fra en skriftlig  

stedprøve til tre hjemmeopgaver; ændringen gælder kun efterårssemestret 2014. Bedøm- 

melsen er uændret én samlet karakter efter 7-trinsskalaen og internt bedømt. 
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5. Ny studieordning for cand.public.-uddannelsen  

Karsten orienterede om, at selve studieordningen først kommer til godkendelse på 

august-mødet grundet travlhed, og spurgte, om nogen havde kommentarer til sidste 

mødes orientering om det nye indhold af uddannelsen. Mette oplyste, at hun havde 

fået mange reaktioner fra studerende, som ikke vil søge ind på uddannelsen, hvis den 

ændres; de føler, at specialiseringen tages fra dem og at de bliver generalister. Der 

var ros til Peter Bro for at have taget sig tid til at svare på de studerendes henvendel-

se. Meget skyldes formentlig uvidenhed og rygtedannelser. Mimi nævnte, at de stu-

derende vil opdage, at de alligevel ikke kan komme ind på de uddannelser og institu-

tioner, som de drømmer om. 

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/27085: Ansøgning om forlænget tid til en skriftlig stedprøve grundet amning. Ef-

ter en længere drøftelse bevilgede Studienævnet ½ times forlængelse til den 5 timers 

skriftlige stedprøve. 

14/27959: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale med 8 mdr. - af-

slået. 

14/29000: Ansøgning om dispensation til enten at starte i praktik uden at have be-

stået Journalistisk Håndværk 4 eller at få mulighed for at aflevere de obligatoriske 

opgaver i faget og blive tilmeldt omprøven i august – afslået; den studerende må tage 

’Journalistik Håndværk 4’ i foråret 2015 og starte praktik derefter.  

14/31626: Ansøgning om at måtte deltage i omprøven i Mediesprog 2 i august uden 

at have deltaget i den ordinære prøve i juni måned, grundet sammenfald af prøver – 

godkendt. 

14/31665: Ansøgning om at få udsat tidsfristen for at bestå førsteårsprøven med ½ år 

samt at starte i praktik uden at have bestået førsteårsprøven, grundet flytning af ’Vi-

densfag 3: Offentlig forvaltning’ fra forårssemestret 2014 til efterårssemestret 2013 – 

godkendt.  

14/32683: Ansøgning om at måtte deltage i omprøven i Journalistisk håndværk 4 i 

august uden at have deltaget i den ordinære prøve i juni måned grundet dokumente-

rede forhold – godkendt.  

 

  

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/28193: Ansøgning om meritoverførsel af ’Vidensfag: Sociologi’ på baggrund af be-

stået kursus i Sociologi på statskundskabsuddannelsen ved SDU – godkendt; den stude-

rende anbefales at følge undervisningen i ’Vidensfag: Sociologi’, fordi undervisningen i 

dette fag i en vis grad er koordineret med undervisningen i Journalistisk håndværk 1.  

14/28412: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra San Diego State University: ’JMS 

585 Professional Practices in Public Relations’ eller ’JMS 591 Global Telecommunication’til 

’Medier og politik – afslået, fordi indholdet ligger for langt fra ’Medier og politik’, der hand-

ler om mediernes funktion i og effekt på samfundet, mens de ansøgte fag handler om strate-

gier for public relations. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’JMS 562 Advertising Crea-

tive’ til ’Journalistisk laboratorium’ – godkendt.  

14/28412: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’JMS 785 Seminar in Advertising Re-

search’ til 10 ects-point valgfrit – godkendt. 

14/30742: Meritoverførsel af tre beståede fag fra The New School i New York til individuel 

fagspecialisering inden for filmvidenskab og dokumentarstudier – godkendt.  

14/28998, 14/28999: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra Medievidenskab på SDU 

samt KU til individuel fagspecialisering inden for digital journalistik – godkendt. 

 



                                                                                      

4 af 7 

 

14/27656: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af ’Religionsvidenskabelig opgave – religi-

onshistorie’ (kandidatniveau) fra AU til individuel fagspecialisering inden for religionsviden-

skab – godkendt. Forhåndsgodkendelse af to bachelorfag, ’Moderne kristendom’ samt ’Magi 

og ritualer’ – delvist godkendt. 

14/32067: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra KU til individuel fagspecialisering 

inden for web og kommunikation – godkendt. 

14/32110, 14/32111: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to fagspecialiseringer og disses 

fag: 1) ’Liberal Studies’ med fag fra The New School i New York – godkendt; og 2) ’Huma-

nistisk og journalistisk optimering’ med fag fra KU – godkendt.  

14/32315: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra KU til individuel fagspecialisering 

inden for journalistik, kultur og kommunikation – godkendt.  

14/31612: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra KU til individuel fagspecialisering 

inden for fiktion og dramaturgi i teori og praksis – godkendt. 

14/31348: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra KU og ITU til individuel fagspecia-

lisering inden for digital journalistik – godkendt. 

14/26774: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra Statskundskab  og fra Sociologi, 

begge KU, til individuel fagspecialisering inden for politisk kommunikation – godkendt.  

 

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

ansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

14/26922: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for mellemøst-

studier og konfliktløsning. 

14/26811: Forhåndsgodkendt fag fra AU, AAU og KU til individuel fagspecialisering inden 

for sociologi. 

14/26772: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for social og 

kulturel sameksistens. 

14/25779: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for retorik og 

ledelse. 

14/25587: Forhåndsgodkendt fag fra AU, IT-Universitetet, RUC og SDU til individuel fag-

specialisering inden for digital journalistik. 

14/25575: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for lær af fikti-

onen. 

14/24849, 14/24356: Forhåndsgodkendt fag fra University of North Carolina, Asheville, til 

individuel fagspecialisering inden for tværfaglige studier. 

14/26773: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for politik og 

sprog. 

14/30753: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering inden for 

innovation og kommunikation. 

14/30490: Forhåndsgodkendt fag fra KU og Institut Barcelona til individuel fagspecialisering 

inden for statskundskab i et globalt perspektiv. 

14/28193: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fag-

specialisering inden for globalisering. 

14/27515: Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering inden for 

digital journalistik. 

14/28010: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for studier i 

moderne tiders kriser. 

14/30687: Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til individuel fag-

specialisering inden for internationale kulturstudier. 

14/28009, 14/28166: Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for 

politik og kommunikation. 
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Sager behandlet af studienævnsformanden vedr. kandidatuddannelsens linje B: 

14/28426: Forhåndsgodkendt ’Computermedieret kommunikation, tværfagligt modul’  

fra KU til valgfrit. 

14/30777: Forhåndsgodkendt ’Politik og moral – et lykkeligt ægteskab’ fra Stats- 

kundskab ved SDU til valgfrit.  

 

 

8. Eventuelt 

a)  Mette fortalte, at de BA-studerende, som ikke har fået praktikplads fra august, har 

følt sig tabt af studiet: de kan ikke finde ud af, hvad deres situation er, har ikke kun-

net få ordentlig besked fra SU-kontoret og føler sig stemplet som dårlige studerende. 

Karsten konkluderede, at der åbenbart var behov for mere end hvad faglig vejleder 

kunne give, men opfordrede også til, at studerende søger praktikplads mindst fem 

steder – to store virksomheder og tre små. Hvis ikke de små praktiksteder får ansøg-

ninger, holder de op med at opslå praktikstillinger, og så bliver presset på de reste-

rende praktikpladser kun højere og højere. 

 

Den ordinære del af mødet sluttede kl. 10.35. 

 

 

TEMAMØDE 

 

9. Optag på bacheloruddannelse 

Mimi holdt et oplæg om, hvor mange journalister, der reelt arbejder på journalistiske 

arbejdspladser og hvor mange der arbejder i kommunikationsbranchen – alt sammen 

argumenter for, at BA-optaget skulle holdes på 75, så der er bedre plads på uddan-

nelsen og så der kun uddannes til journalistik hhv. journalistiske arbejdspladser. 

Kommunikationsjob anses af studerende som en nødløsning, og det er nødvendigt at 

se på, om der uddannes for mange journalister.  

 

Sine supplerede med at argumentere for en dialog mellem RUC, DJMX og SDU om 

antallet af optagne med henblik på en reducering alle steder; alternativt en reducering 

af nyoptagne kun på SDU, så alle studerende har garanti for at få en praktikplads og 

efterfølgende job.  

 

Karsten svarede på spørgsmål om øget optag fra 75 til 100 studerende, at det ikke 

gav øget pres på praktikpladserne, fordi de 25 ekstra BA-studerende bliver opvejet af 

ophøret af kandidatuddannelsens linje B; den nye cand.mag. i journalistik har ikke 

lønnet praktik, men praktik på SU-klip, så tildelingen af praktikpladser til 

cand.mag.’en kører helt uden om praktikpladssystemet.  

 

Kenneth talte for, at man nemmere havde hold hånd i hanke med de studerende, den-

gang optaget var lavere. Kenneth ønskede, at karakterer fra gymnasiet får betydning i 

optagelsesprocessen og at der bliver mere fokus på arbejde på studiet og ikke på cv 

og praktiksøgning/ansøgningsskrivning. Optagelsessamtaler øves nu sågar på højsko-

lerne, og en optagelsessamtale giver kun et øjebliks indtryk, hvorimod gymnasieka-

rakterer vil give indtryk af tre års arbejde.  

 

Kenneth pointerede endvidere, at sociale kompetencer er meget vigtige - studerende i 

dag er ikke gruppe-orienterede, og stillede spørgsmål om, hvordan kan man få ud-

prøvet teambuilding i optagelsesprøven.  
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Karsten oplyse, at det vil have økonomiske konsekvenser, hvis der kun optages 75, 

så der vil være risiko for fyringer eller andre nedskæringer. Karsten tilføjede, at ten-

densen går i retning af mere akademisering, fx skal censorer være kandidater, også 

selv om de aldrig har arbejdet som journalist. Ministeriet kigger mere og mere på 

dimensionering af uddannelser, så der kommer fokus på optag kontra behov for ud-

dannede; hvis der skal ske en reducering af optaget, bør det iflg. Karsten ske i sam-

spil med de andre institutioner. 

  

Karsten konkluderede, at diskussionen kan tages op igen i løbet af efteråret, fordi den 

indeholder megen politik og prioritering, og det er derfor vigtigt, at Peter deltager.  

 

 

10. Trivsel og fremmøde på studiet 

Karsten refererede til drøftelsen på sidste møde og opsummerede, at de studerende 

ønsker mindre af: lange undervisningsdage, større opgaver, refleksionsrapporter,  

og mere af: feedback, struktur, overblik, mere kontakt med andre på studiet i løbet af 

praktiktiden, mere kontakt til rigtige journalister.  

 

For at afhjælpe kritikken af manglende struktur, dårlig planlægning og dårlig infor-

mation tænker Karsten rent praktisk at lave en plan for, at fag a har aflevering i uge x 

og fag b har aflevering i uge y; at få lavet en slags intranet for hvert semester (”folke-

skolekopi”).  

 

I den efterfølgende drøftelse blev der bl.a. nævnt: 

 

De studerende burde selv kunne håndtere at strukturere oplysninger. På SDU arbej-

des der pt. med udvikling af ”mit-sdu-skema”. 

 

Det er rimeligt, at datoer for afleveringsopgaver koordinere mellem fagene. 

I 2004 havde studiet et ”fremtidsværksted” – dette burde genoplives.  

Hjemmesiden skal laves om. 

 

Studerende har selv ødelagt det sociale samvær for sig selv. Der er behov for, at stu-

diet tager de studerende mere i hånden, for de kan ikke selv finde ud af det sociale 

samvær. Studerende har brug for mere end tidligere.  

 

Kan manglende struktur skyldes, at studerende går hjem i stedet for at bruge den tid, 

der er afsat til øvelser (i håndværk)? Studerendes udsagn stritter i alle retninger, når 

nogle vil have færre timer/kortere dage og andre vil have flere. 

 

Praktik fylder alt for meget allerede på slutningen af 2. semester.  

Mange studerende holder fast i studiejobs (af hensyn til cv) og dropper undervisnin-

gen i et eller flere fag.  

 

Introforløb i september 2014 bliver nyt med bl.a. omvisning på Fyens Stiftstidende 

og besøg i Studenterhuset. Overvej mødepligt på første studieår. 

 

Studie- og centerleder bør skrive til Ministeren, at uddannelseskortet har haft den 

omvendte effekt, for nu bor alle journalist-studerende i København og pendler til 

Odense – har betydning for fravær. 
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De studerende har brug for en fysisk pakke med skema etc. frem for selv at skulle 

fremsøge oplysningerne på hjemmesiden.  

 

Mette henviser til sidste års gruppe-vejledning under introforløbet og opfordrer til, at 

det gentages; studerende har behov for ”ven” og information om, at man godt kan 

henvende sig til faglig vejleder.  

 

 

11. Omstramning af krav for at starte praktik 

Studienævnet drøftede sin praksis for at bevilge dispensation begrundet i forestående 

praktik.  

 

Karsten opsummerede hidtidige praksis, som er, at eksamenstilmelde studerende, når 

de selv har glemt det (dvs. bevilge dispensation til for sen tilmelding), og at tvinge 

studerende til at tage omprøve i august. Karsten nævnte også, at studiefremdriftsre-

formen betyder automatisk tilmelding til ordinære prøver og til omprøver.  

 

Studienævnet besluttede, at der fremadrettet ikke skal tilrettelægges ekstraordinære 

prøver (som fx i Mediesprog 2 og 3; studienævnets møde i april 2014), så studerende 

kan nå at bestå fagene inden praktikken. Hvis studerende mangler at bestå fag, der 

ikke udbydes til eksamen hvert semester, må de vente ½ eller et år, indtil eksamen 

udbydes igen. Karsten advarede mod, at dette skaber andre problemer – at situatio-

nen svarer til ikke at få praktikplads.  

 

Studienævnet drøftede informationsniveauet blandt studerende; at der er forskel på at 

være dumpet og at have glemt tilmelding; at der spekuleres i at aflevere blankt for at 

få adgang til omprøve; at nogle studerende ikke kender forskel på ordinær prøve og 

omprøve.  

 

Der var forslag om, at en ældre studerende – et studienævnsmedlem – orienterer de 

studerende om krav og regler frem for studieleder eller faglig vejleder. Mimi meldte 

sig. 

 

 

Karsten afrundede mødet med at takke for gode input samt takke Mette, der var med til 

mødet for sidste gang, for sit store arbejde som faglig vejleder.  

 

 

Mødet startede kl. 9.15 og sluttede kl. 12.00.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


