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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              13. oktober 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 29. september 2014  
 

 

Til stede:  Anne Lea Landsted, Kenneth Reinecke Hansen, Peter Bro, Karsten Baagø og   

     Liselotte Nielsen (sekretær).  

 

Afbud fra: Amalie Pil Sørensen, Laura Aller Jónasdottir, Mimi Munch-Jensen, Sine Skott  

     Andersen og Sarah Bech Lundegaard (faglig vejleder). 
 

 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 4-5, 7-8, 3, 6 og 9.  

 

Studienævnet bød Anne Lea Landsted velkommen; Anne Lea er indtrådt i stedet for Karen 

Løth Sass.  

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 18. august 2014  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

a) Rektor har udpeget journalistisk lektor Anne Lea Landsted som repræsentant for 

de videnskabelige medarbejdere i Studienævn for Journalistik, indtil nyvalg finder 

sted.  

b) Mail til tredje semesters BA-studerende om skemaændringer på tredje semester i 

efteråret 2014.  

c) Indskærpning fra Fakultetet om, at studienævn ikke kan dispensere, hvis stude-

rende mangler få antal ects-point på deres uddannelse (fx 1,5 ects), og omvendt 

må uddannelsens ramme for ects-point (fx 120 ects på kandidat) ikke overskrides.  

d) Orientering om, at blanketter vedr. bachelorprojekter og specialer digitaliseres.  

e) Materiale om studiefremdriftsreformen fra orienteringsmøde for faglige vejledere.  

f) Direktionsbeslutning om, at årets KOT-optag på universitetets bacheloruddannel-

ser blev lukket pr. 21. august 2014.  

g) Orientering fra Studieservice om at nyoptagne bachelorstuderende, der ikke har 

fremsendt bevis for bestået adgangskrav, udmeldes af uddannelsen pr. 10. sep-

tember 2014.  

h) Brobygning 2014: folder om forskellige tilbud og studiepraktik 22.-24. oktober.  

i) Nyt ”bærbart universitet” fra journalistuddannelserne på SDU.  

j) Referat af møde i Styrelsen den 19. juni 2014.  

k) Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 

(gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til 

oversættelse af eksamensbeviser).  
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l) Udskrivning af Valg 2014 – frist for at indsende kandidatliste er 5. november kl. 

12.00. 

m) Information vedr. studerendes pligt til ansøgning om merit af beståede uddannel-

seselementer.  

 

Karsten nævnte i forbindelse med udkast til ændring af universitetsloven, at det 

handler om at give universiteterne pligt til at udlevere personoplysninger, så mini-

steriet kan foretage evalueringer blandt studerende.  

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

n) Rektor har i mail af 24. september 2014 manet til ro efter at SDU har modtaget 

uddannelses- og forskningsministerens udspil om dimensionering hhv. reducering 

af studiepladser.  

 

Studienævnet tog meddelelserne til efterretning. 

 

 

3. Undervisning i ophavsret? 

Karsten fortalte om en sag, hvor en journaliststuderende fra SDU er kommet i klem-

me i forholdet til en landsdækkende avis, og rejste spørgsmålet, om der fremadrettet 

skal undervises i ophavsret på studiet. Studienævnet tilsluttede sig, at der skal under-

vises i ophavsret og at det er så vigtigt, at det skal indgå i introforløbet eller i Hånd-

værk 1 på første semester.  

 

 

4. Eksamensdatoer for vintereksamen 2014/15  

De fremlagte datoer for ordinære prøver i januar og omprøver i februar blev god-

kendt.  

 

 

5. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015  

 Studienævnet godkendte de fremlagte beskrivelser for følgende fag: 

 

 Bachelor, 2. semester 

Journalistisk håndværk 2: Radio 

fagansvarlig: Louise Kjærgaard. 

 

Journalistisk håndværk 3: Tv 

fagansvarlig: Karsten Baagø. 

 

Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1  

ændret titel; fagansvarlig: David Hopmann. 

 

Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1  

ændret titel; fagansvarlig: Arjen van Dalen. 

 

Mediesprog 2 

fagansvarlig: Jonas Nygaard Blom 

 

 Bachelor, 4. semester 

 Journalistisk håndværk 4 

 ny fagansvarlig: Anne Lea Landsted 
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 Vidensfag 5: International politik og organisation 

 ny fagansvarlig: Sten Rynning. 

 

Journalistikkens praktik 

fagansvarlig: Aske Kammer. 

 

Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr 

fagansvarlig: Arjen van Dalen. 

 

 Cand.public., 1. semester 

Journalistiske værktøjer: Metode 5  

nyt fag; fagansvarlig: David Hopmann. 

 

Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium (10 ECTS) 

ændret titel; fagansvarlig: Aske Kammer. 

 

Valgfag på kandidat 

Retorik – analyse og anvendelse 

fagansvarlig: Heidi Jønch Clausen. [Det er efterfølgende besluttet, at faget ikke ud-

bydes i foråret 2015 pga. kapacitetsproblemer. /Sekr.] 

 

 

6. Overgangsregler som følge af ny studieordning for cand.public.-uddannelsen 

Studienævnet godkendte nedenstående overgangsregler i forlængelse af sidste mødes 

godkendelse af ny studieordning for cand.public.-uddannelsen:  

 

LINJE A 

Studerende,  

- der er indskrevet pr. 1. februar 2014 eller tidligere (dvs. studerende på studieordning 2011 

eller tidligere; den med ”gryderetten”),  

- og som har bestået alle tre obligatoriske fag på 1. semester af uddannelsen (Akademisk 

Håndværk, Journalistisk Filosofikum samt Medier og Politik) 

kan færdiggøre deres uddannelse efter den ordning indtil 31. januar 2018.  

 

Studerende, 

- der er indskrevet pr. 1. februar 2014 eller tidligere (dvs. studerende på studieordning 2011 

eller tidligere; den med ”gryderetten”), 

- OG som ikke har bestået nogen af de tre obligatoriske fag på 1. semester af uddannelsen 

(Akademisk Håndværk, Journalistisk Filosofikum eller Medier og Politik) 

overflyttes pr. 31. januar 2015 til nærværende studieordning, der træder i kraft 1. februar 

2015.  

 

Studerende, som søger genindskrivning på 2011-ordningen (den med ”gryderetten”) med 

henblik på at færdiggøre deres uddannelse efter denne ordning, kan genindskrives på 2011-

ordningen, såfremt de kun mangler fag i deres fagspecialisering (dvs. de skal have bestået de 

tre obligatoriske 1. semesters-fag ved genindskrivningen) og såfremt de kan gøre deres ud-

dannelse færdig inden 31. januar 2018. Hvis disse to betingelser ikke er hhv. kan opfyldes, 

sker genindskrivning på den til enhver tid gældende cand.public.-studieordning.  

 

Sidste undervisning og eksamen i de obligatoriske fag på 1. semester af 2011-

ordningen afholdes som følger: 
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Fag Undervises 

sidste gang 

Eksamen udbydes 

sidste gang 

Faget kan erstattes af 

Akademisk 

håndværk 

Forår 2014 Juni 2014 (ordinær prøve) 

August 2014 (omprøve) 

Juni 2015 (sidste re-eksamen) 

Der er intet erstatningsfag på den 

nye ordning, så studerende på 

gammel ordning som mangler at 

bestå dette fag, skal søge Studie-

nævnet om et alternativ. 

Journalistisk 

filosofikum 

Forår 2014  Juni 2014 (ordinær prøve) 

August 2014 (omprøve) 

Juni 2015 (sidste re-eksamen) 

Der er intet erstatningsfag på den 

nye ordning, så studerende på 

gammel ordning som mangler at 

bestå dette fag, skal søge Studie-

nævnet om et alternativ. 

Medier og  

politik 

På linje A:  

forår 2014 

På linje A: 

Juni 2014 (ordinær prøve) 

August 2014 (omprøve) 

Juni 2015 (sidste re-eksamen) 

Refleksionsfag: 

Medier og samfund 

 

LINJE B 

Studerende,  

- der er indskrevet pr. 1. september 2013 eller tidligere (dvs. studerende på studieordning 

2011 eller tidligere), kan færdiggøre deres uddannelse efter den ordning indtil 31. august 

2017.  

 

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

14/47561: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i ’Journalistisk håndværk 1’ og ’Medie-

sprog 1’ samt udsættelse af tidsfristen til at bestå førsteårsprøven – afslået.  

14/51271: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i ’Mediesprog 2’ samt udsættelse af 

tidsfristen til at bestå førsteårsprøven – afslået.  

14/50458: Ansøgning om at måtte afvikle hele praktikforløbet (60 ects) i udlandet – 

godkendt under forudsætning af, at der fremsendes praktikplan for det andet halvår-

lige forløb, at der til slut indsendes praktikerklæring og at det kommende praktiksted 

opfylder kriterier svarende til Praktikudvalgets krav til praktiksteder.  

14/50766: Ansøgning om at få udbudt prøve i ’Refleksionsfag 3: Journalistik og 

samfund 2’ i vinterterminen 2014/15 eller om at få dispensation til at skrive bache-

lorprojekt i foråret 2015, selv om ’Refleksionsfag 3’ først bestås ved sommereksa-

men 2015. Studienævnet afslog at udbyde prøve i ’Refleksionsfag 3’ i vinterterminen 

2014/15, men godkendt, at ansøger kan skrive bachelorprojekt i foråret 2015, selv 

om faget først bestås efterfølgende.  

14/52079: Ansøgning om at få bedømt kandidatspeciale, selv om der ikke er inklude-

ret en journalistisk bearbejdning af specialets hovedpunkter – afslået; men Studie-

nævnet gav dispensation til, at den journalistiske bearbejdning kan eftersendes.  

14/50441: Dispensation vedr. studieinaktivitet med henblik på at forblive indskrevet 

til 5. februar 2015 – godkendt.  

 

 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

14/46043: Ansøgning om, at faget ’Politik og samfund i Rusland’ (15 ects) kan er-

statte ’Mediesprog’ (5 ects) samt ’Medier og politik’ (10 ects) på kandidatuddannel-

sens linje B – afslået.  

14/48667: Ansøgning om forhåndsmerit af fagene ’Sociale bevægelser – teoretisk, 

metodisk og som aktuelt fænomen’, ’Contemporary Economic Society’ og ’Global 
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Political Sociology’ fra KU kan indgå i valgfri fagspecialisering inden for pædago-

gisk sociologi og læreprocesser – afslået.   

14/50462: Meritoverførsel af ’Vidensfag 4: Offentlig politik og økonomi’ på bag-

grund af bestået kursus i Mikroøkonomi samt Makroøkonomi/grundkursus i økonomi 

på 1.-2. semester af det Samfundsvidenskabelige Basisstudium på RUC – godkendt.  

14/48671: Meritoverførsel af ’Vidensfag: Sociologi’ på baggrund af ’Grundkursus i 

Sociologi og Politilogi’, som er bestået på den Samfundsvidenskabelige Bachelorud-

dannelse ved RUC – godkendt (”tvangsmerit”). 

14/47613, 14/51274: Meritoverførsel af ’Medie- og kulturhistorie I’ til Refleksions-

fag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik’ – godkendt (”tvangsmerit”).  

14/51279, 14/51275, 14/49057, 14/50442: Forhåndsmerit af ’Aktuel Mediebrug’ fra 

Medievidenskab på SDU til 10 ects valgfrit på 7. semester – godkendt.  

14/49059: Forhåndsmerit af fag fra Bond University, Australien, og Statskundskab, 

SDU, til valgfri fagspecialisering inden for kommunikation og international politik – 

godkendt.  

14/49403: Forhåndsmerit af fag fra The New School, New York, til valgfri fagspeci-

alisering inden for internationale kulturstudier – godkendt.  

14/52131: Forhåndsmerit af fag fra European University at St. Petersburg, Rusland, 

til valgfri fagspecialisering inden for  Russian and Eurasian Studies – godkendt.  

14/30490: Forhåndsmerit af fag fra KU og Institut Barcelona D’Estudies Internacio-

nals, Spanien, til valgfri fagspecialisering inden for statskundskab – i et globalt per-

spektiv – godkendt.  

14/41021: Forhåndsmerit af fag fra Sapienza Universita di Roma til valgfri fagspeci-

alisering inden for international politik og udvikling – godkendt.  

14/50759: Forhåndsmerit af fag fra KU til valgfri fagspecialisering inden for politisk 

kommunikation. 

14/48672: Forhåndsmerit af fag fra KU til valgfri fagspecialisering inden for politi-

ske processer/samfundsforhold – godkendt. 

14/48678: Forhåndsmerit af fag fra Lunds Universitet, Sverige, til valgfri fagspecia-

lisering inden for Asian Studies – godkendt.  

14/52212: Meritoverførsel af fag bestået ved KU til valgfri fagspecialisering inden 

for international miljøpolitik – godkendt.  

14/52212: Meritoverførsel af fag bestået ved IT-Universitetet i København til valgfri 

fagspecialisering inden for digital journalistik – godkendt.  

14/52391: Meritoverførsel af fag bestået ved KU til valgfri fagspecialisering inden 

for politisk og økonomisk kommunikation – godkendt.  

14/49061: Meritoverførsel af fag bestået ved The New School, New York, til valgfri 

fagspecialisering inden for globalisering – godkendt. 

14/46053: Meritoverførsel af fag bestået ved KU til valgfri fagspecialisering inden 

for digital kulturjournalistik – godkendt. 

14/48669, 14/40244: Meritoverførsel af fag bestået ved KU til 10 ects valgfrit på lin-

je B – godkendt.  

14/47620: Meritoverførsel af fag bestået ved IT-Universitetet til valgfri fagspeciali-

sering inden for innovation og kommunikation – godkendt.  

14/48668: Meritoverførsel af fag bestået ved KU til valgfri fagspecialisering inden 

for dokumentarfilmgenren i en krisetid – godkendt.  

 

Sager behandlet af formanden: 

14/47072: Forhåndsmerit af fag fra AU til valgfri fagspecialisering inden for socio-

logi. 

14/46049: Forhåndsmerit af fag fra San Diego State University, USA, til Medier og 

politik samt Journalistisk laboratorium på linje B. 
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14/46051: Forhåndsmerit af fag fra San Diego State University, USA, til Medier og 

politik, Journalistisk laboratorium samt valgfrit på linje B. 

 

 

9. Eventuelt 

Der var enighed om at sætte evaluering af introforløbet på dagsordnen for næste mø-

de. 

 

 

Mødet startede kl. 12.30 og sluttede kl. 14.00. 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


