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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              27. august 2015 
              J.nr. 033/578 
 
Referat af møde i  

 
Studienævn for Journalistik 
tirsdag den 18. august 2015  

 
Deltagere: Anne Lea Landsted, Cille Holm Højvang Rasmussen, Johannes Michelsen (gik under 

pkt. 6), Kenneth Reinecke Hansen, Peter Bro, Thor Hedegaard Larsen og Liselotte Niel-
sen (sekretær). 

 
Afbud fra: Laura Jónasdóttir, Morten Skovsgaard (studieleder) og Camilla Pihl (faglig vejleder).  

 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-6, 13-14, 1-12.  
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. juni 2015  

Godkendt. 
 

2. Meddelelser 
a) Fællesmail udsendt til BA-studerende, der har fået en 18 mdrs. praktikplads fra 1. august 2015: de 

studerende skal hver især søge om orlov i efterårssemestret 2015.  
b) IT-service vil snarest muligt nedlægge muligheden for, at studerende kan videresende deres SDU-post 

til deres private e-post-adresse.  
c) Opdateret webnotat af 3. juli 2015.  
d) Styrelsen for Videregående Uddannelser har 6. juli 2015 meddelt, at bachelorer der ikke har gjort brug 

af deres retskrav i 2014, vil skulle sidestilles med bachelorer, der søger optagelse på en dimensioneret 
kandidatuddannelse i 2015.  

e) Henvisning til Fakultetets hjemmeside ”Vejledning omkring eksamensklager”.  
f) Meddelelse til Studieservice, Eksamen om, at alle stud.public.’er i E2015 skal ”tvangstilmeldes”: Me-

diesprog 5, Metode 2 samt Kommunikation og public relations, såfremt de ikke selv har tilmeldt sig 
de krævede 30 ECTS. 

g) Orientering fra Studieservice om information til ny-optagne bachelorstuderende.  
h) Guide fra Fakultetet om behandling af forhåndsmerit på heltidsområdet samt ansøgningsskemaer her-

til. 
i) Referat af møde i Styrelsen for Journalistik 26. juni 2015.  
j) Rektor har udpeget lektor Morten Skovsgaard som repræsentant for de videnskabelige medarbejdere i 

Studienævn for Journalistik med en funktionsperiode fra 1. september 2015 og indtil nyvalg finder 
sted. 

k) Stud.public. Jonas Rovsing Hjortdal er udtrådt af Studienævnet.  
 

 Ovennævnte meddelelser blev taget til efterretning. 
 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

l) Mail fra Fakultetet om at hjælpe med at besvare tvivlsspørgsmål fra Studieservice, 
Eksamen, der her i august er i færd med at kontrollere alle studerende for Studie-
fremdriftsreformens tilmeldingskrav på nye 30 ECTS.  

m) Mail af 17. august 2015 til studielederne om en større opdatering af Fakultetets ram-
mer og beslutninger.  

 
Johannes orienterede om, at Fakultetet ønsker en større ensretning af studierne under 
Samfundsvidenskab, og at ’Fakultetets rammer og beslutninger 2015’ er et resultat af 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/eksamensklager
http://static.sdu.dk/mediafiles/9/B/3/%7B9B36C217-6114-4330-B0B2-3AED62227B6B%7DReferat%2002072015.pdf
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drøftelserne i studielederkredsen. Peter bemærkede, at han har kommentarer til afsnit 
om aftagerpaneler og til samlæsning mellem bachelor og kandidat på Journalistik.  

 
3. Valg af ny næstformand 

Cille blev valgt til ny næstformand. Sekretæren sender valget til godkendelse hos Deka-
nen. 
Studienævnet drøftede kort, at der er blevet en ledig plads som studenterrepræsentant, 
fordi Jonas Rovsing Hjortdal er ophørt. De studerende skal finde en ny repræsentant og 
give navnet til sekretæren, som sørger for det videre formelle med at få udpeget den på-
gældende.  
 

4. Projektorienteret forløb (praktik) på cand.mag.-uddannelsen 
Peter orienterede om, at der ikke var sket de store ting siden Studienævnets juni-møde, 
hvor punktet var på dagsordenen, og dette var grunden til, at Aske ikke kom til studie-
nævnsmødet. Peter opsummerede, at der er forskellige opfattelser af, hvad de studeren-
de skal lave under deres projektorienterede forløb, samt at problematikken har været 
drøftet i Styrelsen for Center for Journalistik, hvor der ved siden af repræsentanter fra 
uddannelsen sidder repræsentanter fra mediebranchen og fra Journalistforbundet.  
Det er nu Aske og Peters opgave at lave en beskrivelse af, hvad de studerende skal lave 
i projektorienterede forløb på cand.mag.-uddannelsens tredje semester.  
 

5. Eksamensdatoer for vintereksamen 2015/16  
Datoer for såvel ordinære prøver som omprøver blev godkendt. De offentliggøres sna-
rest muligt på uddannelsernes hjemmesider under Eksamen. 
Peter fremhævede, at første semester på BA har den god eksamensplan med en uges fe-
rie i januar, inden andet semester går i gang.  
 
Peter orienterede om, at afleveringsdatoerne for opgaver på de enkelte semestre bliver 
koordineret, alt sammen et forsøg på at mindske problematikker fra tidligere. Det blev 
nævnt, at det også er vigtigt, at underviserne overholder de datoer for opgaveaflevering, 
som de har meldt ind.  

 
6. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2016  
 Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser: 
 
 Bacheloruddannelsen 
 Journalistisk håndværk 2 Radio. Tekstmæssige ændringer. 
 Journalistisk håndværk 3 Tv. Tekstmæssige ændringer.  

Mediesprog 2. Antal timer pr. uge ændres fra to til tre. Tekstmæssige ændringer. På for-
anledning af ønske fra de studerende ændres varigheden for prøve og omprøve (fælles 
med Radio eller Tv) fra 8 til 9 døgn, dvs. to dage i kølvandet på Radio og Tv i stedet for 
én dag.  
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1. Undervisnings-
sprog og eksamenssprog ændres til dansk/engelsk; det skal være åbning for at aflevere 
prøven på begge sprog.  

 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1. Tekstmæssige ændringer.  
Vidensfag: Politik og forvaltning. Ingen ændringer.  
Journalistisk håndværk 4. Fagbeskrivelsen blev godkendt med det forbehold, at Anne 
Lea skal betone det digitale mere.  
Mediesprog 4. Nyt fag. 
Journalistiske værktøjer: Mediejura for journalister. Prøve foregår på egen pc. 
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Vidensfag: International politik og organisation. Ny titel. Ekstern censur ændret til in-
tern censur. Tekstmæssige ændringer.  
Vidensfag: Journalistik, kommunikation og public relations. Ny titel. Der indføres én 
obligatorisk opgave som eksamensbetingelse/forudsætningsfag. Varigheden for eksa-
men nedsættes fra en uge til 72 timer. Tekstmæssige ændringer.  
Praktik, 6 mdr. (F2016) 
Praktik, 12 mdr. (F2016-E2016) 

 
Kandidatfag 
Refleksionsfag: Medier og samfund (cand.public.). Ingen ændringer.  
Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium, 10 ECTS (cand.public.). Tekst-
mæssige ændringer.  
Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium, 20 ECTS (cand.public.). Tekst-
mæssige ændringer.  
Journalistiske værktøjer: Metode 2. Ingen ændringer.  
Journalistisk håndværk B (cand.mag.). Nyt fag. 
Mediesprog B (cand.mag.). Nyt fag.  

 
I forbindelse med, at prøven i Journalistik, kommunikation og pr ændres fra en ugeop-
gave til en tredøgns opgave, lagde Peter op til diskussion af, hvordan en tredøgns opga-
ve angives i udmåling af timer. Når de forskellige fagbeskrivelser gennemgås, kan man 
se, at der er forskellige fortolkninger. Johannes oplyste, at Statskundskab regner 8-10 
timer pr. dag. Peter konkluderede, at workload-skemaet (’undervisningsaktiviteterne 
udmønter sig i følgende vejledende fordeling af arbejdsindsatsen’) letter forventningsaf-
stemningen mellem studerende og underviser. Peter vil tage punktet om udmåling af ti-
mer op på et centermøde.  

 
7. Drøftelse af studerendes rejseaktivitet i forbindelse med opgaveskrivning på studi-

et 
Fakultetet har fremsendt brev af 16. juni 2015 fra Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser vedrørende studerendes rejseaktivitet i forbindelse med opgaveskrivning på stu-
diet. I brevet præciserer Styrelsen reglerne for, hvornår en opgave kan afvises og opfor-
drer uddannelsesinstitutionerne til at være opmærksomme på problemstillingen med 
studerende, der ønsker at rejse til konflikt- eller katastrofeområder.  
 
Det har allerede tidligere været drøftet indgående på Journalistik, hvordan man kan 
undgå situationer med studerende, der bringer sig selv i fare i udlandet i forbindelse 
med bachelorprojekter o.l. Journalistik kræver, at de studerende laver en udførlig skrift-
lig redegørelse af, hvad de skal lave i udlandet, hvem de har rådført sig med og hvordan 
de vil beskytte de udenlandske kilder m.m., og dette tiltag har virket fint siden indførel-
sen.  

 
På foranledning af det aktuelle brev fra Styrelsen vil Peter tage en snak med Rune Mi-
chelsen, som er ansvarlig for vejledningen af BA-projekter i efteråret 2015, ligesom 
brevet videresendes til alle underviserne på Journalistik.  

 
Anne Lea orienterede om, at hun sidder i et udvalg under Journalistforbundet, hvor sik-
kerhed og dilemmaer drøftes.  

 
8. Opdatering af studieordning 2013 og 2014 for bacheloruddannelsen  

Studienævnet godkendte opdateringer af følgende to afsnit i studieordning 2013 og 
2014: 
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Afsnit 2.1.1 Regler om studieaktivitet 
Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende inden for de seneste to år ikke har 
bestået minimum 60 ECTS-point ændres til: Indskrivningen bringes til ophør for stude-
rende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst et 
år; studienævnet kan dispensere fra reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.  

 Afsnit 6.1 Regler om merit 
Studienævnets udfyldende bestemmelse om, at valgfag maksimalt må være bestået to år 
før ansøgningstidspunktet slettes. 
 
Studienævnet godkendte endvidere opdatering om eksamens til- og afmelding i studie-
ordning 2013: 
Afsnit 5.7 Eksamens til- og afmelding 

 Frist for rettidig afmelding af en prøve bortfalder.  
 
Ændringerne sendes til Dekanens godkendelse. Ikrafttrædelse 1. september 2015.  
 

9. Udtalelse vedr. ansøgning om at starte på cand.mag.-uddannelsen, selv om et fag 
fra bacheloruddannelsen ikke er bestået (lukket punkt) 
Studienævnet indstiller afslag, fordi den studerende mangler både en prøve i januar 
2016 og en prøve i juni 2016.  

 
10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

15/44069: Dispensation fra tilmeldingskrav i E15 og F16 – godkendt.  
15/50859: Framelding af omprøve i Journalistiske Værktøjer: Researchtilgange, -
metoder og -teknikker 1 samt dispensation vedr. deltagekravet i førsteårsprøven − af-
venter, at den studerende indsender dokumentation.  
15/50872: Dispensation fra tilmeldingskrav – afventer flere oplysninger fra den stude-
rende.  
15/49723: Dispensation fra tilmeldingskrav i E15 – godkendt.  
15/49710: Dispensation fra tilmeldingskrav i E15 og F16 – godkendt.  
15/48847, 15/48846: Særlig prøveform i Mediesprog 5 – afslået.  
15/51283: Dispensation til femte prøveforsøg i Mediesprog 1 – afslået.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/49759, 15/49706: Bevilget dispensation til at blive eftertilmeldt omprøve i Vidensfag 
5: International politik og organisation efter tilmeldingsfristens udløb.  
15/36336: Bevilget dispensation til at blive placeret på en bestemt prøvedag ved den 
mundtlige prøve i Vidensfag 5: International politik og organisation i juni 2015.  
15/49735: Bevilget dispensation til at blive eftertilmeldt omprøve i Journalistisk Hånd-
værk 5: Journalistisk Laboratorium samt omprøve i Refleksionsfag: Medier og Samfund 
efter tilmeldingsfristens udløb. 
15/32796: Fastlagt særligt tidsforløb for omprøve i bachelorprojekt ved sommereksa-
men 2015.  
15/35348: Bevilget dispensation til at blive eftertilmeldt prøve i Retorik – analyse og 
anvendelse ved sommereksamen efter tilmeldingsfristens udløb samt dispensation til at 
deltage i omprøve i Medier og Politik uden at have deltaget i den ordinære prøve.  
 

11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
15/44262: Ansøgning om projektorienteret forløb på 10 ECTS til individuel fagspeciali-
sering inden for internationale studier på cand.public.-uddannelsen.  
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Peter gjorde opmærksom på, at studienævnene har fået indskærpet, at der ikke kan tilde-
les SU og ECTS til studerende eller STÅ-indtægter til universitetet, hvis studerende 
modtager løn i forbindelse med projektorienterede forløb. Dette gælder ikke praktikken 
på BA-uddannelsen i Journalistik. Den studerende spørges, om opholdet er lønnet. Stu-
dienævnet godkendte det projektorienterede forløb, såfremt det ikke er lønnet.  
15/49708: Meritoverførsel af Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag 
og etik på baggrund af Medie- og kulturhistorie 1 fra Medievidenskab på SDU samt me-
ritoverførsel af Journalistiske Værktøjer: Journalistisk Innovation på baggrund af Inno-
vation, Projektledelse og Teamsamarbejde fra IVK på SDU (startmerit) – godkendt.  
15/49714: Meritoverførsel af Almen Didaktik fra folkeskolelæreruddannelsen Blaa-
gaard/KDAS til 10 ECTS valgfrit (7. semesters valgfag) – afslået fordi der er tale om et 
fag fra en professionsbacheloruddannelsen, som Studienævnet vurderer ikke er på ni-
veau med forskningsbaserede universitetsuddannelser.  
15/48901: Meritoverførsel af Mediesprog 1 på baggrund af Dansk Sprog og Grammatik 
fra IVK på SDU (startmerit) – afslået. 
15/50508: Meritoverførsel af Mediesprog 1 på baggrund af fagene Dansk Sprog og 
Grammatik; Tale og Tekst samt Dansk Tekstanalyse og Tekstproduktion fra IVK på 
SDU (startmerit) – godkendt. Meritoverførsel af Journalistiske Værktøjer: Journalistisk 
Innovation på baggrund af Innovation, Projektledelse og Teamsamarbejde fra IVK på 
SDU (startmerit) – godkendt. 
15/49685: Meritoverførsel af 10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen på baggrund 
af fag fra Antropologi på KU (startmerit) − godkendt.  
15/34233: Meritoverførsel af 10 ECTS valgfrit på baggrund af beståede fag fra Folke-
sundhedsvidenskab på KU (startmerit) – godkendt.  
15/48891: Meritoverførsel af Vidensfag: Sociologi på baggrund af faget Sociologi fra 
RUC (startmerit)  - formanden bemyndiges til at træffe afgørelse. 
15/41886: Meritoverførsel af 7,5 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen på baggrund 
af fag fra RUC – godkendt.   
15/36014: Meritoverførsel af 10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen på baggrund 
af fag fra Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU (startmerit) – godkendt.  
15/36018: Meritoverførsel af 10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen på baggrund 
af beståede fag fra Historie på KU (startmerit) – godkendt.  

 
Sager behandlet af formanden: 
15/49716: Godkendt forhåndsmerit af kursus fra Humboldt Universität zu Berlin til in-
dividuel fagspecialisering inden for internationale kulturstudier. 
15/41881: Godkendt forhåndsmerit af Media and Communication Theory fra Humanio-
ra på SDU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen 
15/43726: Godkendt forhåndsmerit af State-Building and War-Making in the Contem-
porary Developing World fra KU til individuel fagspecialisering inden for klimaforan-
dringer, storpolitik og migration. 
15/34397: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra New Mexico State University i USA til 
valgfrit på cand.public. B-uddannelsen 
15/30952: Godkendt forhåndsmerit af Politik og samfund i Rusland samt Russian 
Foreign Policy til valgfrit på cand.public. B-uddannelsen. 
15/34001: Godkendt forhåndsmerit af Helping Africa? fra KU til individuel fagspeciali-
sering inden for internationale studier. 
15/30304: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra Statskundskab på SDU til fagspeciali-
sering i den offentlige sektors problematik. 
15/35999: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra IT-Universitetet i Kbh. samt fra CBS til 
individuel fagspecialisering. 
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15/43814: Godkendt forhåndsmerit af Retorisk Emne: Troværdig meningsdannelse fra 
KU til valgfrit på cand.public. B-uddannelsen. 

 
12. Eventuelt 

Intet. 
 
13. Ændring af læseplan for efterårssemestret 2015 for bacheloruddannelsen i Journa-

listik 
Studienævnet godkendte, at der i syv uger skemalægges undervisning til kl. 19 om 
mandagen på første semester BA. Peter orienterede om, at det er nødvendigt for at få 
Lene Rimestad til at undervise i det pågældende fag (Journalistisk innovation).  

 
Studienævnet godkendte endvidere, at skemalægningen af Journalistiske værktøjer: Re-
searchtilgange, -metoder og –teknikker 2 på tredje semester BA ændres, således at un-
dervisningen afvikles som blokundervisning i november/december 2015 i stedet for som 
ugentlig undervisning hen over hele semestret. Der har været gode erfaringer med at af-
vikle et metodefag på cand.public.-uddannelsen som blokundervisning, og derfor ønsker 
den fagansvarlige nu at gøre det samme på bacheloruddannelsen.  

 
14. Ændring af eksamensform for Journalistiske Værktøjer: Researchtilgange, -

metoder og –teknikker 2 i efteråret 2015 
Prøveformen i faget er en 48 timers hjemmeopgave og som eksamensbetingelse (forud-
sætningsfag) er de tre opgaver. Som konsekvens af, at undervisningen ændres til blok-
undervisning i november/december, godkendte Studienævnet, at prøveformen ændres til 
tre porteføljeopgaver, hvoraf de to afleveres i løbet af semestret og den tredje afleveres i 
januar. De tre opgaver vægter hver en tredjedel af den samlede bedømmelse, og der gi-
ves én samlet karakter. Den samlede karakter vil blive den karakter på skalaen, der er 
tættest på gennemsnittet af de tre opgaver.  

 
 
Mødet startede kl. 12:15 og sluttede kl. 14.10.  
 
 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  


