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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              20. marts 2014 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 11. marts 2014  
 

 

Til stede:  Karen Løth Sass, Kenneth Reinecke Hansen, Karsten Baagø, Peter Bro, Sine Skott An-

dersen, Laura Aller Jónasdottir, Mette Rønn Nielsen (faglig vejleder) og Liselotte Niel-

sen (sekretær).  

 

Afbud fra: Amalie Pil Sørensen og Mimi Munch-Jensen. 

 
 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-4, 7-8, 5-6 og 9. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 11. februar 2014  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

a) Procedure for kvalificering, godkendelse og ændringer af fagbeskrivelser. 

b)  Samfundsvidenskabs brochure ”Velkommen til studienævnet”. 

c) Svar fra Journalistik til Fakultetet vedrørende antallet af studerende, der deltager i entre-

prenørskabsundervisning (afrapportering på udviklingskontrakten for SDU 2012-14).  

d) Referat fra Styrelsesmøde den 12. december 2013. 

  

 Meddelelser uden for dagsordnen 

 e) Studieservice har omstruktureret i forhold til vejledning og sagsbehandling af den udgåen-

de studentermobilitet.Der er oprettet en ny fælles mailboks, outgoing@sdu.dk, hvortil alle 

studerende uanset studieretning vil skulle henvende sig frem for at henvende sig til en be-

stemt person. 

 

 Studienævnet havde ingen kommentarer til meddelelserne. 

  

 

3. Godkendelse af eksamensdatoer for sommereksamen 2014 

 De fremlagte datoer for ordinære prøver i juni 2014 blev godkendt uden kommentarer. 

  

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2014 

 

Fagtitel Ændret samt ændringens art 
Journalistisk  
håndværk 1  

Ny fagansvarlig. Tekstændringer under Skemalagt undervisning; 
Undervisningsform; Eksamenstidspunkt; Prøveform til eksamensbe-
vis; Supplerende information til prøveform. Ny prøveform. 

mailto:outgoing@sdu.dk
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Fagtitel Ændret samt ændringens art 
Studienævnets/studielederens kommentar: 6 timer pr. uge i 15 uger 
passer ikke med angivelser i workload-skemaet. 260 timer er for lidt 
i forhold til 10 ects. Et ects-point svarer til 28-30 timer. Faget giver 
færdigheder og kompetencer i portræt og baggrundsartikler, men 
det bliver ikke udprøvet i porteføljeopgaverne; skal det så med i 
pensum? 

 
Mediesprog 1 

 
Tekstændringer under Indhold; Litteratur; Skemalagt undervisning; 
Undervisningsform; Supplerende information til prøveform. Ny 
prøveform. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Oplysninger om indlevering 
af besvarelse mangler.  

 
Journalistisk hånd-
værk 2: Radio 
 

 
Tilføjelse i engelsk titel (må gerne ske med tilbagevirkende kraft = 
intet nyt fagnummer af den grund). Tekstændringer under Under-
visningsform. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Workload-skema svarer ikke 
til 10 ects. 

 
Journalistisk hånd-
værk 3: Tv 
 

 
Tekstændringer under Formål og sigte; Målbeskrivelse; Undervis-
ningsform; Eksamenstidspunkt og Supplerende information til prø-
veform. 

 
Mediesprog 3 
 

 
Tekstændringer under Formål og sigte; Indhold; Målbeskrivelse; 
Litteratur; Undervisning; Undervisningsform; Supplerende infor-
mation til prøveform.  
Anderledes afvikling af eksamen, men prøveform og bedømmelse 
uændret. 

 
Journalistiske  
værktøjer 3:  
Researchtilgange, -
metoder og –
teknikker 2 
 

 
Teksttilføjelser under Skemalagt undervisning og Undervisnings-
form. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Tekst vedr. eksamensbetin-
gelser og genindlevering skal ændres, da dispensation ikke må bevil-
ges af underviser. Der skal være én genaflevering og ved sygdom 
henvises til de almindelige regler for sygeprøve. 

 
Aktuelle  
samfundsmæssige  
problemer 

 
Ny engelsk titel. Tekstændringer under målbeskrivelse, litteratur, 
skemalagt undervisning og undervisningsform. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Workload svarer ikke til 10 
ects. Selve beskrivelsens faglige indhold er for løst, så de studerende 
kan ikke læse, hvad faget handler om. Beskrivelsen sendes retur til 
fagansvarlig for yderligere opdatering. 

 
Praktik 
 

 
Ingen ændringer. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler ordet ’ikke’ i 
andet afsnit. 

 
Bachelorprojekt 
 

 
Teksttilføjelse under undervisningsform. 

KANDIDATFAG  
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Fagtitel Ændret samt ændringens art 
Selvstuderet område 
(10 ects) 

Ingen ændringer. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler fagansvarlig. 

 
Selvstuderet område 
(15 ects) 

 
Ingen ændringer. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler fagansvarlig. 

 
Speciale A 

 
Ingen ændringer. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler fagansvarlig. 

 
Speciale B 

 
Ingen ændringer. 

 
Journalistisk  
laboratorium (J-lab)  
10 ECTS 

 
Ingen ændringer.  
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler workload. 

 
Journalistisk  
laboratorium (J-lab)  
20 ECTS 

 
Ingen ændringer.  
Studienævnets/studielederens kommentar: Der mangler workload. 

 
Digital research 

 
Tilføjelse under undervisningsform. 
Studienævnets/studielederens kommentar: Workload-skema svarer ikke 
til antal ects; der er kun beregnet 240 til 10 ects. 

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne for Mediesprog 1 og 3, Journalistisk håndværk 3: 

Tv, Praktik, Bachelorprojekt, Selvstuderet område 10 og 15 ects, Speciale A og B.  

Fagbeskrivelserne for de øvrige fag korrigeres og fremlægges for studienævnet igen på april-

mødet sammen med de resterende fag for efterårssemestret 2014.  

 

 

5. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2014 – Studienævnets spørgsmål 

Studienævnet drøftede først den tiltagende lave svarprocent, og Karsten ville følge op på a) 

sammenlægning af links; b) besked til undervisere om at afsætte tid i undervisningen til at be-

svare evalueringsskemaer; c) kommentarfelt på evalueringsskemaerne. 

 

 Herefter drøftede man formuleringen af Studienævnets hidtidige spørgsmål: 

  

1) Dette fag har 5 [el. 10] ECTS, hvilket svarer til, at du skal bruge 8-9 timer om ugen på 

faget. Hvis du ser tilbage på semestrets forløb, hvor mange timer har du så brugt på 

faget? Færre timer/tilsvarende antal/flere timer. 

2) I hvor høj grad var sammenhængen mellem undervisningen og faget formål klart for 

dig? Graduering 1-6, hvor 1=meget uklar og 6=meget klar. 

 I hvor høj grad var øvelserne/øvelseslektionerne en hjælp til at forstå det, der blev gen-

nemgået til undervisningen/forelæsningerne?  

Graduering 1-6, hvor 1=ikke nogen hjælp og 6=meget stor hjælp. 

4) Hvordan oplevede du det faglige niveau i forhold til din egen læreproces?  

For svært/passende/for let. 

5) Hvordan vurderer du underviserens evne til at formidle stoffet?  

Graduering 1-6, hvor 1=meget utilstrækkelig og 6=meget god 
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Medlemmerne havde forskellige kommentarer til formuleringen af spørgsmålene hhv. til 

svarkategorierne. Karsten vil udforme et forslag til næste studienævnsmøde.  

 

 

6. Principiel diskussion om fristforlængelse af bachelorprojekter 

Karsten lagde op til en drøftelse af, hvorvidt Studienævnet vil bevilge udsættelse af afleve-

ringsfrist for bachelorprojekter og i givet fald under hvilke forudsætninger. Studienævnet dis-

kuterede forskellige scenarier, ekstra udfordringer ved projekter i makkerpar og brug af uni-

versitetets almindelige regler for sygeeksamen.  

 Man besluttede at tage punktet op igen på næste møde.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/8860: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt – afslået. 

14/6424: Ansøgning om at få bedømt ’Retorik – analyse og anvendelse’ med bestået/ikke be-

stået – afslået, fordi faget og prøveformen er tilrettelagt ud fra bedømmelsen efter 7-

trinsskalaen. 

14/4859: Ansøgning om at få afmeldt omprøve i ’Journalistisk håndværk 1’ og ’Mediesprog 

1’ i februar 2014 – afslået; den studerende indkaldes til vejledning. 

14/6992: Ansøgning om dispensation til omprøve, hhv. få bedømt omprøve i ’Journalistisk 

håndværk 1’ og ’Mediesprog 1’ uden at have deltaget i den ordinære prøve – afslået fordi det 

fremgår af fagbeskrivelserne for, at tilmelding til omprøve kræver deltagelse i ordinær prøve. 

14/7008: Ansøgning om dispensation til at få bedømt for sent indleveret omprøve i ’Journali-

stisk håndværk’ og ’Mediesprog’ (kandidat) grundet computerproblemer – afslået, fordi egne 

computerproblemer ikke er dispensationsgrund. 

14/8166: Ansøgning om dispensation til at få bedømt for sent indleveret omprøve i ’Journali-

stisk håndværk 1’ og ’Mediesprog 1’ – afslået, fordi der ikke foreligger dispensationsgrund. 

Den studerende søgte alternativt om et fjerde prøveforsøg i fagene, men dette er uaktuelt, for-

di den studerende kun har brugt to af sine tre prøveforsøg. 

14/848: Ansøgning om at måtte gennemføre hele praktikforløbet (12 mdr.) i udlandet – god-

kendt.  

14/8845: Ansøgning om dispensation til omprøve i faget ’Kommunalvalg’ uden at have delta-

get i ordinær prøve. Faget indgår i ansøgerens individuelle fagspecialisering. – Afslået.  

14/9047: Ansøgning om at få afholdt prøve i ’Journalistisk håndværk’ og ’Mediesprog’ (kan-

didat) eller i ’Borger, velfærd, samfund’ i juni 2014. Alternativt søges om at måtte starte spe-

ciale, selv om 20 ects mangler. – Studienævnet henviste den studerende til at bestå 10 ects og 

herefter starte speciale, selv om de resterende 10 ects mangler. 

 

Behandlet af studienævnsformanden pga. hastende karakter: 

14/6446: Bevilget dispensation til at starte i praktik, selv om ’Mediesprog’ (kandidat) ikke er 

bestået.  

14/4847: Bevilget dispensation til ekstra dage i omprøven i ’Vidensfag 4: Offentlig politik og 

økonomi’ grundet særlige, dokumenterede omstændigheder. 

 

 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/7004: Ansøgning om meritoverførsel af diplomkurset ’Webjournalistik – formidling med 

tekst, foto, lyd og video’ fra Update til fagspecialisering i Digital Journalistik – udsat til næste 

møde.  
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14/8163: Ansøgning om meritoverførsel af Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -

metoder og –teknikker 2’ på baggrund af kurset ’Politisk sociologi, samfundsvidenskabelig 

metode og videnskabsterori’ fra AAU – afslået fordi AAU-kurset ikke indeholder statistik. 

14/6401: Meritoverførsel af beståede fag ved KU til individuel fagspecialisering inden for re-

ligiøse minoriteter – godkendt. 

14/6407: Meritoverførsel af beståede fag ved Columbia University, New York, til individuel 

fagspecialisering inden for kommunikation og kampagnejournalistik i globale virksomheder 

og organisationer – godkendt. 

14/8175: Meritoverførsel af beståede fag ved AU til individuel fagspecialisering inden for in-

ternational politik – godkendt. 

14/8263: Meritoverførsel af beståede fag ved AU til individuel fagspecialisering inden for 

business og kommunikation – godkendt. 

14/8331: Meritoverførsel af beståede fag ved KU til individuel fagspecialisering inden for 

klimapolitik, klimaforandringer og bæredygtighed – godkendt. 

14/8857: Meritoverførsel af beståede fag ved KU til individuel fagspecialisering inden for Af-

rikastudier – godkendt. 

14/8866: Meritoverførsel af beståede fag ved KU til individuel fagspecialisering inden for in-

ternational miljøpolitik – godkendt. 

 

Behandlet af studienævnsformanden pga. hastende karakter: 

14/3843: Forhåndsgodkendt fagene ’International Journalism’ og ’Journalism Cultures’ ved 

Griffith University, Brisbane, Australien, til individuel fagspecialisering inden for journali-

stik, kultur og kommunikation. Samtidig afslået at forhåndsgodkende fagene ’Australien 

Foreign Policy’, ’Feature Writing’, ’Public Writing’ og ’Radio Journalism’.  

 

 

9. Eventuelt 

a) Karsten opfordrede medlemmerne til at overveje punkter til semestermødet med de stude-

rende den 6. maj samt til studienævnets temamøde den 24. juni. 

b) Mette fortalte, at hun har en hel del henvendelser fra 2.-sem.-studerende, der overvejer at 

stoppe på uddannelsen. 

c) Kenneth spurgte til sit mandat som tutor-ansvarlig.  

 

Mødet sluttede kl. 14.10. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


