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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              11. november 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 20. oktober 2014  

 
 

Til stede:  Karsten Baagø, Kenneth Reinecke Hansen, Peter Bro (gik under pkt. 5), Mimi Munch-

Jensen, Sine Skott Andersen og Sarah Bech Lundegaard (faglig vejleder; gik under pkt. 

9) og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Anne Lea Landsted, Laura Aller Jónasdottir, Amalie Pil Sørensen.  

 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 29. september 2014  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 
a) Mail af 18. september 2014 fra Fakultetet om fordeling af ECTS mellem semestrene: den absolutte 

hovedregel er, at hvert semester skal summe op til 30 ECTS. En eventuel skæv ECTS-fordeling 

kan kun forekomme inden for samme studieår, dvs. en skæv fordeling skal udlignes mellem efter-

års- og forårssemestret inden for samme studieår OG antallet af ECTS skal være højest i efterårs-

semestret. Det er ikke tilladt at have en skæv fordeling i forårs- og efterårssemestre. 

Studienævnene skal foreholde sig til, hvorvidt deres studieordning/studieordnin-ger for bachelor-

optag 2014 og for både bachelor- og kandidatoptag fra 2015 overholder disse regler. 

b) Svar af 25. september 2014 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om, hvorvidt studerendes 

arbejde i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og studienævn kan falde ind under de usædvan-

lige forhold, hvor man kan framelde en studerende til et eller flere fag i et studieår: Det er styrel-

sens opfattelse, at studerendes deltagelse i opgavevaretagelse efter universitetslovens styrelsesreg-

ler som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige forhold”.  

c) Periode for offentliggørelse af studerendes øvelsesopgaver (journalistiske produkter) på nettet. 

d) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstituti-

oner (ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlæg-

ning af eksisterende uddannelser).  

 

Ad a) nævnte Karsten, at han har bedt Fakultetet om forklaring om, hvordan et stu-

dieår defineres. Baggrunden er kandidatfaget Journalistisk laboratorium, som er obli-

gatorisk i 10 ECTS-udgaven på den nye cand.public.-studieordning på 1. semester 

(forårssemester) og hvor det ville være en oplagt mulighed for studerende at tage fa-

get i 20 ECTS-udgaven og dermed lade de ekstra 10 ECTS indgå som valgfaget på 2. 

semester (efterårssemester) af uddannelsen.  

 

Ad c) oplyste Karsten, at Peter og han har besluttet, at en studerendes opgaver slettes 

fra journet.sdu.dk, når den studerende dimitterer, og at studerendes opgaver slettes 

fra medietorvet.dk efter to år.  

 

Ingen kommentarer til øvrige meddelelser.  
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3. Evaluering af studiestartsforløb i september 2014  

I dette punkt deltog Lone Løhde Rye (Dagstudieadm.), der bl.a. er koordinator for 

studiestarten på Samfundsvidenskabs uddannelser i Odense.  

  

Kenneth opsummerede indholdet af de to dages intro-forløb. Første dag var på SDU 

og indeholdt præsentation af undervisere og it-værktøjer, rundvisning og oplæg ved 

Mimi og Sarah. Anden dag startede på Fyens Stiftstidende og fortsatte rundt i Oden-

se. Det var Kenneths opfattelse, at forløbet som helhed var en succes og at det var en 

god idé at lægge en del af forløbet i Odense City, men der var fire punkter, som kun-

ne forbedres: 

I) der er behov for en gennemgående person hele vejen igennem (tutorerne var ikke 

sådan en gennemgående person); 

II) mere/bedre information til tutorerne om at lægge sociale aktiviteter om eftermid-

dagen/aftenen på intro-dagene; 

III) der skal udleveres en fysisk mappe med velkomstbrev, læseplan, holdfordeling 

etc. – det er ikke tilstrækkeligt med oplysninger på uddannelsens hjemmeside; 

IV) introdagene bør placeres før semesterstart. I år blev den regulære undervisning i 

resten af ugen aflyst, og det er utjekket.  

 

 Sarah havde følgende feedback på intro-dagene: 

Der var for mange og for tunge informationer på første dag; der ønskes mere socialt 

samvær på første dag. Det var godt at lægge en del af introforløbet i midtbyen. Tred-

jedagen, hvor de studerende skulle arbejde på Medietorvet og mødes i mentor-

grupper fungerede godt. Der var for meget fokus på stress i intro-dagene, de stude-

rende blev nærmest stressede af al den stress-snak. 

 

Lone indkalder Karsten, Kenneth og Sarah til et møde, hvor man kan lave en skabe-

lon for næste års studiestart og tage erfaringerne fra dette år med i planlægningen.  

 

 

4. Adgang til cand.public.-uddannelsen 

Kan den 3½ årige kommunikationsuddannelse (professionsbachelor) fra DMJX give 

adgang til cand.public.-uddannelsen? 

Studienævnet besluttet at lade et lille udvalg bestående af Peter Bro og Karsten 

Baagø nærlæse studieordningen for den pågældende uddannelse og træffe afgørelse 

på studienævnets vegne. [Det er besluttet, at den pågældende kommunikationsud-

dannelse ikke kan give adgang til cand.public.-uddannelsen, fordi den ikke indehol-

der samme solide mængde håndværksmæssige kunnen og erfaring samt praktik, som 

bachelor- og professionsbacheloruddannelsen i journalistik. /Sekr.]. 

 

 

5. Praktik og studiefremdriftsreform  

Fra 1. september 2015 gælder følgende krav om tilmelding til fag for både bachelor- 

og kandidatstuderende:  

§ 7. Inden påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår skal universitetet sikre, at studerende på 
bachelor- og kandidatuddannelser bliver tilmeldt fag eller fagelementer på uddannelsens relevante studietrin 
svarende til henholdsvis 60 ECTS-point eller 30 ECTS-point, jf. dog stk. 3. Tilmelding skal ske, uanset at en stu-
derende mangler at bestå fag fra tidligere studieår. 

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om tilmelding til fag eller fagelementer og om udvæl-
gelseskriterier til valgfag, jf. § 15, stk. 3, nr. 2, og § 21, stk. 3, nr. 2, sidefag, jf. § 16, og tilvalg, jf. § 17. Univer-
sitetet anvender faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Hvis det ikke er muligt at fastsætte faglige kriterier, 
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kan universitetet anvende lodtrækning som udvælgelseskriterium. Universitetet må ikke anvende alder som ud-
vælgelseskriterium. 

Stk. 3. I de tilfælde, hvor undervisning i et fag eller fagelement først påbegyndes i løbet af studieåret, kan til-
melding til faget eller fagelementet undtagelsesvis ske efter påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve 
studieår, dog inden undervisningen i faget begynder. 

Stk. 4. Universitetet kan framelde en studerende til et eller flere fag eller fagelementer, jf. stk. 1, 
1) hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktions-

nedsættelse, og hvor den studerende ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid, eller 
2) hvis tilmelding til et fag eller et fagelement forudsætter, at et forudgående fag eller fagelement er gennem-

ført og bestået (faglig progression), og hvor det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, at undervisnin-
gen i det senere fag eller fagelement påbegyndes, førend forudsætningsfaget er bestået. 

Stk. 5. Hvis en studerende er frameldt et eller flere fag eller fagelementer i et studieår eller et semester, jf. 
stk. 4, vil faget eller fagelementerne indgå i opgørelsen af ECTS-point efter stk. 1 i den studerendes følgende 
studieår eller semester. 

Stk. 6. Studerende, som sideløbende er indskrevet på en kandidat- og ph.d.-uddannelse, jf. universitetsloven, 
skal årligt tilmeldes uddannelseselementer på kandidat- og ph.d.-uddannelsen, der samlet svarer til 60 ECTS-
point. Tilmeldingen kan ske i løbet af studieåret, dog inden undervisningen begynder, jf. stk. 3. 

Stk. 7. Universitetet kan dispensere fra regler om tilmelding fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanli-
ge forhold. 

 

Tilmeldingskravet gælder også bacheloruddannelsens praktikforløb, som er normeret 

til 60 ECTS-point hhv. 12 måneder. Studerende, som bliver ansat i 18 mdrs. praktik, 

vil skulle opfylde tilmeldingskravet på deres 7. semester (valgfag + bachelorprojekt), 

medmindre de får Studienævnets dispensation fra tilmeldingskravet på deres 7. se-

mester.  

 

Studienævnet besluttede, at studerende i 18 mdrs. praktik vil få dispensation fra til-

meldingskravet, som træder i kraft 1. september 2015. Studerende, som forlænger de-

res praktik fra 12 mdr. til 18 mdr. skal fra 1. september 2015 søge Studienævnet om 

dispensation fra tilmeldingskravet; information herom lægges på uddannelsens 

hjemmeside.  

 

 

6. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015  

 Studienævnet godkendt beskrivelser for: 

 

 Refleksionsfag: Medier og samfund (1. sem. CP) 

fagansvarlig: Erik Albæk 

 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr (opdatering) (4. sem. BA) 

underviser i F2015 er Heidi Jønch-Clausen 

 

Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 (4. sem. BA) 

fagansvarlig: Arjen van Dalen, underviser i F2015: Jakob Ohme. 

 

Vidensfag: Politik og forvaltning (2. sem. BA)  

fagansvarlig: Søren Hviid Pedersen. 

 

 

7. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2014 

Studienævnet besluttede at evaluere alle fag, der undervises i E2014 og med de 

samme spørgsmål som i sidste semester, hvor spørgsmålene blev revideret.  

Karsten vil gøre en ekstra indsats for at få underviserne til at afsætte tid i undervis-

ningen til at besvare spørgeskemaet, sådan at svarprocenterne forhåbentlig bliver hø-

jere i dette semester. Spørgeskemaerne vil være tilgængelige i hele december måned 

(1. – 31. december).  
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8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/54157: Ansøgning om at få accepteret for sent indleveret idéoplæg til bachelor-

projekt begrundet i sygdom – godkendt. 

14/51301: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i Journalistisk håndværk og i Medie-

sprog på linje B – godkendt [den sag, som mødedeltagerne drøftede i denne forbin-

delse handlede om dispensation til en anden prøveform og ikke om et ekstra prøve-

forsøg. /Sekr.]. 

14/54456, 14/54457: Ansøgning om at deltage i omprøve i Journalistisk håndværk 1 i 

februar 2015 uden deltagelse i ordinær prøve (3. sem. stud.) – godkendt.  

14/54458, 14/54460: Ansøgning om at deltage i omprøve i Journalistisk håndværk 2, 

Radio i februar 2015 uden deltagelse i ordinær prøve begrundet i eksamenssammen-

fald i januar – godkendt.  

Behandlet af formanden pga. hastende karakter: 

14/52795: Dispensation til ændret afleveringsdato for første opgave i Journalistisk 

håndværk 1 begrundet i særlige omstændigheder omkring optagelse på uddannelsen  

- bevilget.  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/52557: Meritoverførsel af Vidensfag: Sociologi på baggrund af bestået ’Grund-

kursus i Sociologi’ og ’Grundkursus i Politologi’ ved RUC – godkendt (”tvangsme-

rit”). 

14/52850: Forhåndsmerit af ’Medie- og kulturhistorie II’ fra Medievidenskab på 

SDU til 10 ECTS valgfrit på 7. semester af BA – godkendt.  

14/52179: Meritoverførsel af ’Journalism, ICT and Digital Media’ fra AU til 10 

ECTS valgfrit på linje B – godkendt. 

14/52414: Meritoverførsel af syv fag bestået ved IT-Universitetet i København til 50 

ECTS valgfri fagspecialisering inden for digital design og kommunikation - god-

kendt.  

14/52897: Meritoverførsel af fire fag bestået ved KU til 35 ECTS valgfri fagspeciali-

sering inden for social og kulturel sameksistens – godkendt.  

14/52219: Meritoverførsel af tre fag bestået ved The New School i New York samt et 

fag bestået ved KU til sammenlagt 37,5 ECTS valgfri fagspecialisering inden for in-

ternational politik – godkendt. 

14/48894: Forhåndsmerit af ‘JMS591 Global Technology: Creativity and Innovation 

i the Digital Age’ fra San Diego State University til 10 ECTS valgfrit på linje B – 

godkendt.  

14/52157: Forhåndsmerit af tre fag fra New York University til valgfri fagspecialise-

ring inden for International Business and Politics in a Globalized World – godkendt.  

 

Behandlet af formanden pga. hastende karakter: 

14/52217: Forhåndsmerit af tre fag fra Lingnan University, Hong Kong, til maks. 30 

ECTS valgfri fagspecialisering inden for visuelle medier og kunst.  

 

 

10. Valg 2014 – opstilling af studenterrepræsentanter til Studienævnet 

Sine, Mimi og Amalie genopstiller ikke; Laura overvejer. Karsten bad de studerende 

sørge for, at der bliver opstillet studenterrepræsentanter til Studienævnet. Sine vil 

sørge for at lave en ”salgstale” på Facebook.  
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11. Eventuelt 

Mimi spurgte, om dimensioneringen af uddannelser vil ramme Journalistik. Karsten 

oplyste, at meldingen fra ministeriet er, at Journalistik ikke beskæres. Mimi foreslog, 

at SDU skærer ned på BA-optaget og kun optager 80 begrundet i en frygt for høj ar-

bejdsløshed blandt journalister. Hertil svarede Karsten, at den seneste dimittend-

undersøgelse viste, at dimittender fra SDU får fagligt relevante jobs, så frygten er 

ubegrundet.  

 

  

Mødet startede kl. 12.30 og sluttede kl. 14.20. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


