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             STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

             18. januar 2016 

             J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag, den 8. december 2015 
 

 

Deltagere: Cille Holm Højvang Rasmussen (gik under pkt. 6), Johannes Michelsen (gik un-

der pkt. 6), Kenneth Reinecke Hansen (gik under pkt. 7), Laura Jónasdóttir, Mor-

ten Skovsgaard (studieleder), Peter Bro, Thor Hedegaard Larsen, Camilla Pihl 

(faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 
 

Afbud fra: Anne Lea Landsted. 
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 10. november 2015  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 
a) Svar fra Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet, vedr. studienævns forpligtelse til at genbe-

handle ansøgninger.  

b) Censorformandens rapport over sommereksamen 2015.  

c) Fakultetssekretariatet skifter pr. 1. december 2015 navn til ’Dekansekretariatet – Sam-

fundsvidenskab’. 

d) Eksamens kommunikationsindsats vedr. undervisningstilmelding til forårssemestret fag.  

e) Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforbere-

dende ungdoms- og voksenuddannelser.  

f) Høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse.  

g) Journalistiks svar på høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse samt svar fra Fakultetet 

vedr. Journalistiks kommentar.  

h) Meddelelse fra Fakultetet om, at tilmeldingskravet på 30 nye ECTS er gældende for forårs-

semestret – uanset den netop indgåede politiske aftale om justering af Studiefremdriftsre-

formen. 

i) Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bache-

loruddannelser ved universiteterne.  

j) Notat af 30. november 2015 fra Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet, vedr. tidspunkt for ud-

skrivning af studerende, som har fået afslag på dispensation til et fjerde prøveforsøg.  

k) Referat af studieledermøde den 22. oktober 2015.   

l) Prodekan for uddannelse, Ole Friis, har godkendt Studienævnets indstilling af Morten 

Skovsgaard som formand for Studienævn for Journalistik.  

 

 Meddelelser uden for dagsordenen: 

m) Mail til alle dagstuderende på Samfundsvidenskab om skriftlige eksaminer 

(stedprøver). 

n) Mail til Studieservice, Eksamen, om tvangstilmelding af stud.public. og 

stud.mag. til fag i forårssemestret 2016 ved manglende egentilmelding. 
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Morten gjorde opmærksom på, at kravet om tilmelding til 30 nye ECTS også gælder 

for forårssemestret 2016 (ad h), selv om der netop er indgået en politisk aftale om ju-

stering af Studiefremdriftsreformen. Universiteterne skal først have nye ændrede be-

kendtgørelser, før nye regler kan træde i kraft.  

Ingen kommentarer til øvrige meddelelser. 

 

 

3. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2016  

Som svar på spørgsmål vedrørende andet semester BA oplyste Morten, at de studeren-

des ønske om at flytte undervisningen i Mediesprog 2 fra fredag til torsdag ikke kan la-

de sig gøre, fordi Jonas både skal undervise i Mediesprog 2 (på andet semester) og i 

Mediesprog 4 på fjerde semester, og Mediesprog 4 er placeret om torsdagen.  

Generelt tilstræbes det altid at lægge det bedst mulige skema for de studerende, men det 

kan ikke garanteres, at en eventuel skemafri dag placeres mandag eller fredag. 

 

Til skemaet for første semester cand.public. bemærkede Studienævnet, at timerne fra 

10.12-12.00 mandag-torsdag (rent layoutmæssigt) ligger efter kl. 15, og at layoutet bør 

ændres for at undgå misforståelser.  

 

Med denne bemærkning godkendte Studienævnet læseplanerne for forårssemestret.  

 

 

4. Praktik på bacheloruddannelsen  

Praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen orienterede Studienævnet om, at der nu arbej-

des på en revision af Store Matchdag, og derfor bliver praktiksøgningsforløbet i foråret 

2016 ikke en gentagelse af efterårets. Der arbejdes med forskellige modeller, og de stu-

derende vil blive orienteret, så snart forløbet ligger fast.  

Det blev nævnt, at der kommer store årgange fra både SDU og RUC til praktiksøgnin-

gen i foråret 2016, og der kan forudses mangel på praktikpladser.  

Faget ’Journalistikkens praktik’ er udgået af studieordningen fra 2014, så det kommen-

de fjerde semester har ikke et selvstændigt fag som forberedelse på praktikansøgningen. 

Arbejdet med en personlig hjemmeside ligger nu i faget Journalistisk håndværk 4, og 

derudover får de studerende på fjerde semester nogle lektioner i, hvordan en god ansæt-

telsessamtale afvikles.  

 

 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser 

Studienævnet godkendte ændringer i Journalistisk håndværk 4 og Vidensfag: Politik og 

forvaltning som følger. 

 

Journalistisk håndværk 4 i foråret 2016: 

Ny fagansvarlig er Filip Wallberg; ændring af tekst under Supplerende information til 

prøveform:  
”De studerende skal i redaktioner af tre udarbejde en multimedieproduktion. Hver enkelt studerende skal 

bidrage med en eller flere tekster, der af omfang svarer til mellem 20.000 og 21.000 tegn. Derudover skal 

hver studerende bidrage med mindst et digitalt element. Et digitalt element kan være en video, en større 

billedserie, kort og tidslinjer. 

Derudover skal grupperne afleverer en samlet rapport på mellem 23.000 og 24.000 tegn. I rapporten skal 

der redegøres for valg af metode (research, fortælleform, grafik), målgruppe og eventuelle etiske overve-

jelser. I rapporten skal der være reference til pensum.  

Derudover skal rapporten ledsages af en kildeliste med navn, telefonnummer og e-mail på samtlige med-

virkende. Kildelisten er et bilag og tæller ikke med i rapportens samlede omfang. 
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Ved eksamen i Journalistisk Håndværk 4 gives karakteren på grundlag af individuelle bidrag til multime-

dieprojektet. Hvert af de tre elementer, det skriftlige, multimedieelementerne og rapporten, tæller hver 1/3 

af den samlede karakter. Karakteren er individuel. 

Vejledning ydes undervejs i forløbet på særligt afsatte dage.” 

 

 Vidensfag: Politik og forvaltning i foråret 2016: 

Ny fagansvarlig er Michael Baggesen Klitgaard. Ændring af tekst under Formål og sig-

te, Indhold, Målbeskrivelse, Undervisningsform og Omfang af eksamensbesvarelse. 

 

Studienævnssekretæren havde sendt afklarende spørgsmål vedr. fagbeskrivelsen for 

Journalistisk håndværk B: Tv/Radio (cand.mag.-uddannelsen) til den fagansvarlige. 

Fagbeskrivelsen kan formandsbehandles, når der foreligger svar.  

 

Morten og Peter var blevet opmærksomme på, at der er et lille antal BA-studerende, 

som skal skrive BA-projekt i foråret 2016 og som mangler at bestå valgfag. Traditionelt 

har Journalistik kun udbudt valgfag om efteråret og har henvist studerende til selv at 

finde relevante valgfag, hvis de ønskede valgfag om foråret. På grund af vanskeligheder 

med at finde valgfag i forårssemestre blev det besluttet at udbyde faget Skriv kreativ 

nonfiktion som 10 ECTS-point valgfag på bachelorniveau.  

 

Morten fortalte, at Statskundskab har besluttet, at en overskridelse af den maksimale 

opgavebesvarelse er en dumpegrund. I nogle fag på Journalistik verserer en opfattelse 

af, at en opgavebevarelse må være plus/minus 10 % af det angivne maksimum, og Mor-

ten lagde op til en ensretning af reglerne. Det blev nævnt, at det bør præciseres i hver 

enkelt fagbeskrivelse, hvad der tæller med i omfanget og hvad ikke (fx faktabokse, kil-

delister). Punktet sættes på dagsordenen for næste studienævnsmøde.  

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

15/61791: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale med to måneder grundet dokumen-

teret sygdom – godkendt.  

15/86697: Dispensation til at blive frameldt prøver ved vintereksamen 2015/16 samt fra 

krav om tilmelding til 30 nye ECTS-point i F2016 og E2016 grundet dokumenteret syg-

dom – godkendt.  

15/94848: Ansøgning om at blive eftertilmeldt refleksionsopgaven Selvstuderet Område 

på cand.public. A-uddannelsen – godkendt.  

15/86717: Ansøgning om at blive frameldt bachelorprojekt i E2015 og i stedet tilmeldt i 

F2016 grundet dokumenteret sygdom – godkendt. 

15/62916: Ansøgning om at blive frameldt ordinær prøve i Mediesprog 3 ved vinterek-

samen 2015/16 og i stedet tilmeldt omprøven i februar grundet dokumenteret sygdom – 

godkendt.  

15/94946: Ansøgning om et fjerde prøveforsøg i Medier og politik på cand.public. B-

uddannelsen – godkendt.  

15/94250: Ansøgning om at blive frameldt alle fag på første semester af cand.mag.-

uddannelsen – udsat indtil der foreligger dokumentation for de anførte forhold.  

15/94864: Ansøgning om at aflevere den mundtlige del af Mediesprog 3 efter afleve-

ringsfristens udløb – afslået.  

15/94620: Ansøgning om dispensation fra krav om tilmelding til 30 nye ECTS-point i 

E2016 og F2017 grundet dokumenteret sygdom – godkendt. Ansøgning om at måtte er-

statte de 5 ECTS fra Journalistikkens praktik med Vidensfag: Økonomi på 5 ECTS – 

godkendt som individuel erstatning for ansøgeren.  
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15/94904: Ansøgning om dispensation fra krav om tilmelding til 30 nye ECTS-point i 

F2016 grundet dokumenteret sygdom – godkendt.  

15/94617: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i Vidensfag 6: Journalistik, kommunikati-

on og public relations – afslået, da der ikke var dokumentation for sygdom på tidspunk-

tet for eksamen. 

15/62703: Ansøgning om dispensation til at blive frameldt specialet i efteråret 2015 

grundet dokumenteret sygdom – godkendt.  

15/86727: Ansøgning om at blive frameldt prøve i Vidensfag 5: International politik og 

organisation ved vintereksamen 2015/16 – afslået.  

 

Sager behandlet af formanden: 

2706xx: Afgivet udtalelse til Studieservice om ansøgning om at følge fag på cand.mag.-

uddannelsen i Journalistik selv om flere elementer på bacheloruddannelsen ikke er be-

stået. Der indstilles afslag på ansøgningen. 

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

15/56684: Meritoverførsel (startmerit) af Politologisk Introduktionskursus fra Stats-

kundskab på AU til Vidensfag: Politik og forvaltning – godkendt.  

15/94616: Forhåndsmerit af Kommunalpolitik fra Statskundskab på SDU til valgfrit på 

cand.public.-uddannelsen – godkendt.  

15/95245: Forhåndsmerit af Voters, Parties, and Government fra Statskundskab på 

SDU, af tre fag fra CBS og to fag fra AAU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen – 

godkendt.  

15/94612: Forhåndsmerit af et fag fra Medievidenskab, fire fag fra Statskundskab samt 

et fag fra Amerikanske Studier, alle SDU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen – 

godkendt.  

15/94862: Meritoverførsel (startmerit) af fag fra IVK (engelsk) og Humanistisk Infor-

matik ved AAU til BA i Journalistik – afslået.  

15/94602: Forhåndsmerit af Filosofi og Darwinisme, Retorik – historisk og argumenta-

tionsteoretisk og etisk belyst samt Skyld og skam i forhold til selvet – eksistentielt og 

etisk, alle fra Filosofi på SDU til valgfri fagspecialisering på cand.public. A-

uddannelsen – godkendt.  

15/94604: Meritoverførsel af Vidensfag: International politik og organisation på bag-

grund af fagene Globalisation Studies samt British and American Studies fra CBS – af-

slået.  

15/86718: Forhåndsmerit af ni fag fra AU og et fag fra CBS til valgfrit på cand.public.-

uddannelsen – godkendt.  

15/95249: Forhåndsmerit af ti fag fra SDU: to fra Medievidenskab, et fra IVK, et fra 

Dansk, fire fra Statskundskab og to fra Mellemøststudier – godkendt.  

15/86705: Forhåndsmerit af Politics of the European Union fra Statskundskab, SDU til 

cand.public. B-uddannelsen, samt ansøgning om at erstatte Mediesprog med Medie-

sprog B – godkendt.  

15/62825: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra Tel Aviv University, Israel, til indi-

viduel fagspecialisering inden for migrationsstudier – godkendt.  

15/57182: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af et fag om amerikansk kultur i 

1950’erne fra University of Turin, Italien, til valgfrit på cand.public.-uddannelsen - be-

tinget godkendt; den studerende skal sammen med kursusbeviset fremsende dokumenta-

tion for, at faget er eksamineret på kandidatniveau og at den studerende har fået yderli-

gere pensum i forhold til bachelorfaget.  
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15/62828: Meritoverførsel af European Private Law fra Universität Salzburg, Østrig, til 

10 ECTS valgfrit på cand.mag.-uddannelsen – godkendt.  

15/61938: Ansøgning om meritoverførsel (startmerit) fra Grundofficersuddannelse 1+2 

ved Hærens Officersskole til bacheloruddannelsen – afslået. 

15/86704: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af faget Sport og medier fra Medievi-

denskab ved SDU til valgfrit på bacheloruddannelsen – afslået.  

 

 

8. Eventuelt 

Thor nævnte, at de studerende på faget Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 er 

kede af, at undervisningen afholdes på engelsk, og mente, at efterårssemestrets blokun-

dervisning netop var lavet for at sikre undervisning på dansk.  

Thor foreslog, om han skulle lave facebook-begivenhed om Studienævnets semester-

møde. Studienævnet bakke op om dette forslag.  

Peter og Morten takkede Kenneth og Laura, som begge udtræder af Studienævnet med 

årets udgang.  

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.15. 

  

 

        Morten Skovsgaard 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

 

 

 

 

Referatet er godkendt af studienævnets medlemmer ved skriftlig behandling den 22. 

januar 2016 (sekr.). 


