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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              13. november 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 11. november 2014  
 

 

Til stede:  Karsten Baagø, Peter Bro, Anne Lea Landsted, Laura Aller Jónasdottir, Mimi Munch-

Jensen, og Sarah Bech Lundegaard og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Kenneth Reinecke Hansen og Sine Skott Andersen.  

     Fraværende uden afbud: Amalie Pil Sørensen.  

 

 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 3, 1-2, 4-9.  

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 20. oktober 2014  

Udsættes til næste møde, fordi referatet ikke er udsendt. 

 

 

2. Meddelelser 

a) G200 Youth Forum 2015.  

b) Studiefremdriftsreformens tema 6 om afskaffelse af supplering mellem bachelor- 

og kandidatuddannelser: I) SDU har ikke kunnet opnå tilsagn om en overgangs-

ordning for studerende, der på baggrund af universitetets vejledning er eller har 

været i gang med faglig supplering med henblik på at opfylde adgangskravet til en 

bestemt kandidatuddannelse. II) Mail til ca. 1400 studerende indskrevet på et 

tompladsforløb på SDU, om at universitetet kun må optage studerende på en gi-

ven kandidatuddannelse med udgangspunkt i en bestået bachelor-/professions-

bacheloruddannelse og dennes faglige indhold.  

c) Uddannelses- og Forskningsministeriets brev af 13. oktober 2014 vedr. vederlag 

til censorer på universiteterne. 

d) Fakultetet har 27. oktober 2014 fremsendt frister for studienævnenes indlevering 

af fagbeskrivelser og studieordninger.  

e) Studiefremdriftsreform: Ny information fra Studieservice særligt rettet mod de 

studerende kan læses her: 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdri

ftsreformen  

f) Rektors mail af 28. oktober 2014: Dimensionering – Et lille skridt i den rigtige 

retning.  

g) Censorrapporter fra sommereksamen 2014. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

h) Rektors mail af 5. november 2014: Dimensionering - SDU skal nu forhandle med 

ministeriet. 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdriftsreformen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdriftsreformen
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i) Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt høring om ny bekendtgørelse 

om karakterskala. Det fremgår af høringsbrevet, at der er tale om en sammen-

skrivning af eksisterende regler. 

 

Laura spurgte til, hvordan informationerne fra censorrapporterne kommer videre til 

underviserne. Det blev aftalt, at sekretæren sender kopi af rapporterne vedr. Medieju-

ra og Journalistisk håndværk 4 til de respektive fagansvarlige. Studienævnet efterly-

ste retningslinjer for, hvad censorrapporterne bruges til og hvordan de skal udfyldes.  

Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser.  

 

 

3. Praktik og studiefremdriftsreform  

International konsulent Yulia Tinyakova præsenterede sit arbejde med bl.a. at vejlede 

institutter og undervisere samt tilrettelægge arrangementer for internationale stude-

rende.  

 

Man drøftede mulighederne for at få kontakt til og på sigt formalisere aftaler med 

udenlandske medievirksomheder, som ville tage imod journalist-praktikanter. Det 

blev aftalt, at Journalistik skal nedfælde ønskerne på skrift til Yulia, som derefter ret-

ter henvendelse til sine kontakter i udlandet. Karsten takkede Yulia for at deltage i 

studienævnets møde.  

 

Karsten oplyste, at den netop overståede Store Matchdag i november var gået bedre 

end frygtet forstået på den måde, at der kun manglede 33 praktikpladser ved dagens 

start. Fra SDU fik 12 studerende praktikpladser og seks mangler at få en plads, men 

kan søge i anden praktikrunde.  

Studienævnet drøftede herefter, hvordan man håndterer de studerende, der ikke tager 

imod praktikpladser i anden runde. Det blev besluttet, at de seks studerende, der 

mangler praktikplads pt. indkaldes til samtale med Peter og Karsten. 

 

 

4. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2015  

Skemalægger Maria Jeppesen deltog i dette punkt. Status på planlægningen af næste 

semester er, at der mangler at blive lagt to bachelorfag på fjerde semester, hvor Ma-

ria afventer svar fra underviserne. Derefter skal skemaerne ud til høring blandt un-

derviserne, og Karsten pointerede, at det skulle være med en meget kort deadline.  

Liselotte mindede om, at der ikke må skemalægges undervisning på fjerde semester i 

praktikstedernes åbent-hus-uge (ugen er efter studienævnsmødet blevet ændret til uge 

16) og omkring selve Store Matchdag.  

 

 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2015  

 Studienævnet godkendte 

 - fagbeskrivelse for speciale på public A-uddannelsen 

- at undervisnings- og eksamenssprog ændres fra dansk til engelsk i ’Journalistiske 

værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1’. 

 

 

6. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2014/15  

Studienævnet godkendte pensum for følgende fag: 

 

Vidensfag: Innovation 



                                                                                      

3 af 4 

 

Vidensfag: Sociologi 

Mediesprog 1 

Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi 

Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 

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

Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 

Journalistisk håndværk 2: Radio 

Journalistisk håndværk 3: Tv 

Mediesprog 3 

Medier og politik 

  

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/56643: Eftertilmelding til prøve i Mediesprog 2 efter tilmeldingsfristens udløb – 

afslået. 

14/56639: Eftertilmelding til prøve i Mediesprog på cand.public. B-uddannelsen efter 

tilmeldingsfristens udløb –  godkendt, fordi det er sidste gang, at der afholdes eksa-

men i Mediesprog på denne uddannelse. 

14/56636: Eftertilmelding til Journalistiske værktøjer 1: Mediejura for journalister 

efter tilmeldingsfristens udløb – godkendt, fordi faget har skiftet semesterplacering 

fra 1. til 4. semester og næste eksamen (efter vintereksamen 2014/15) derfor først er 

om halvandet år.  

14/56635: Eftertilmelding til Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr – af-

slået. 

14/56757: Eftertilmelding til prøve i Mediejura og Mediesprog 2 efter tilmeldingsfri-

stens udløb – tilmelding til Mediejura godkendt i lighed med sagsnr. 14/56636, men 

tilmelding til Mediesprog 2 afslået.  

14/56621: Fjerde prøveforsøg i Mediesprog 2 – afslået. 

14/55739: Tilladelse til at skrive BA-projekt i F2015, selv om valgfaget først tages i 

E2015 – godkendt. 

14/55763: Tilladelse til at gå til omprøve i februar 2015 i Journalistisk håndværk 1 

uden at have deltaget i ordinær prøve i samme eksamenstermin – godkendt, fordi 

prøveformen ved den ordinære prøve er ændret til porteføljeeksamen. 

14/55758: Tilladelse til at aflevere obligatorisk opgave (eksamensbetingelse) i Jour-

nalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 efter afleverings-

fristens udløb. Studienævnet bemyndigede Karsten og Peter til at træffe afgørelse. 

14/55748, 14/55747: Tredje forsøg i den obligatoriske opgave (eksamensbetingelsen) 

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

net bemyndigede Karsten og Peter til at træffe afgørelse. 

14/55735, 14/54158: Dispensation fra regler om studieaktivitet med henblik på at 

forblive indskrevet indtil medio 2015 – godkendt.  

14/55733: Ansøgning i forbindelse med to dages eksamensoverlap i januar. Studie-

nævnet godkendte, at den studerende kan deltage i omprøven i Vidensfag 4: Offent-

lig politik og økonomi uden at have deltaget i den ordinære prøve i samme termin, og 

bekræftede, at den studerende kan aflevere hjemmeopgaven i Vidensfag 6: Journali-

stik, kommunikation og public relations før afleveringsfristens udløb. Øvrige punkter 

blev afslået.  

14/70842: Ansøgning om at genbruge hhv. tilrette besvarelse til omprøve i Aktuelle 

samfundsmæssige problemer – afslået.  
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8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/52895: Meritoverførsel af Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange, -metoder 

og –teknikker på baggrund af fag fra KU –  godkendt. 

14/56242, 14/56632 : Forhåndsmerit af fag fra KU til valgfri fagspecialisering inden 

for politik og kommunikation – Studienævnet bemyndigede Karsten til at behandle 

ansøgningen. 

14/56353: Forhåndsmerit af fag fra RUC til valgfri fagspecialisering inden for online 

kommunikation - Studienævnet bemyndigede Karsten til at behandle ansøgningen. 

14/55760: Meritoverførsel af Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi på baggrund 

af flere beståede fag på RUC – godkendt. 

14/55749: Meritoverførsel af Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi på baggrund 

af Politologi, Samfundsøkonomi og Sociologi fra RUC – godkendt.  

14/56755: Meritoverførsel af Samtidslitterært emne: Vidnesbyrd fra velfærdsstaten 

til 12,5 ects valgfri fagspecialisering inden for litteraturvidenskab – godkendt.  

 

 

9. Eventuelt 

Karsten efterlyste temaer til semestermødet for alle studerende tirsdag den 2. decem-

ber kl. 12-14 og fik følgende forslag: 

Praktik; det sociale liv på studiet; mentorordning. 

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.20. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


