
                                                                                      
              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              5. februar 2015 
              J.nr. 033/578 
 
 
Referat af møde i  

 
Studienævn for Journalistik 
tirsdag den 27. januar 2015 

 
 
Deltagere: Anne Lea Landsted, Cille Holm Højvang Rasmussen, Jonas Rovsing Hjortdal,  
     Karsten Baagø, Kenneth Reinecke Hansen, Laura Jónasdóttir (gik under pkt. 6), Peter 

Bro (deltog ikke i behandlingen af sagsnr. 14/74852), Thor Hedegaard Larsen, Sarah 
Bech Lundegaard (faglig vejleder) (gik under pkt. 6) og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 
 
Karsten bød velkommen til de tre ny-udpegede studenterrepræsentanter Cille, Jonas og Laura.  
 
1. Godkendelse af referater af møder den 6. januar 2015 

Begge referater blev godkendt.  
 
 

2. Meddelelser 
a) Klager over meritafgørelser skal indsendes digitalt til Rektorsekretariatet på mailadressen: 

uni-klager@sdu.dk, og tilsvarende skal klager vedr. retlige forhold i studienævnsafgørelser 
indsendes digitalt til: office@sam.sdu.dk.  

b) Vejledende skema fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om klageadgang ved merit-
afgørelser. 

c) Al henvendelse til Studieservice, Eksamen skal nu ske skriftligt via www.sdu.dk/spoc, og 
der kan ikke længere ringes til Eksamen. 

d) Talentprogram for kandidatstuderende i statskundskab og journalistik. 
e) Indberetning til Ministeriet af undervisnings- og vejledningsaktiviteter for efteråret 2014.  
f) Forespørgsel vedr. merit for beståede suppleringsfag og ændring af Universitetsloven. 
g) Høring over udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer samt forskellige andre bekendt-

gørelser. 
h) Høring over udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesfor-

løb.  
i) Rettelse i fagbeskrivelse for bachelorprojekt i foråret 2015: det mundtlige forsvar af bache-

lorprojektet foregår individuelt, også selv om projektet måtte være skrevet fælles med en 
anden studerende; samt tilføjelse om, at studerende, der dumper efterårets bachelorprojekt, 
går til omprøve ved at følge vejlednings- og eksamensforløbet, der gælder for studerende 
hjemvendt fra 18-måneders praktikstillinger. 

j) Mail til studerende under Samfundsvidenskab om, at tilmelding til reeksamen foregår 1.-
20. januar 2015 på SDU Studenterselvbetjening.  

k) Meddelelse fra Studieservice, Eksamen, om at bachelorstuderende optaget pr. 1. september 
2014 ikke selv skal tilmelde sig reeksamen, idet de er omfattet af automatisk tilmelding til 
reeksamen som følge af Studiefremdriftsreformen. 
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l) Mail til alle studerende optaget pr. 1. september 2014, hvori de erindres om, at de automa-

tisk tilmeldes reeksamen i februar i de fag, de ikke har bestået eller hvor de ikke har delta-
get i den ordinære prøve i januar.  

m) Kvotefordeling på professionsbachelor- og bacheloruddannelser i 2015.  
n) Valgudvalget har meddelt, at Thor Hedegaard Larsen er valgt til Studienævnet pr. 1. januar 

2015 (valggruppe III - studerende). 
o) Rektor har udpeget Jonas Rovsing Hjortdal, Cille Holm Højvang Rasmussen og Laura 

Kristín Aller Jónasdóttir som studenterrepræsentanter i Studienævnet, indtil nyvalg finder 
sted.  

p) Retors mail af 7. januar 2015 om dimensionering på SDU. 
q) Flytning af dato for reeksamen i Journalistisk Innovation i februar 2015.  
r) Studieservice, Eksamen kontrollerer, om studerende, der skal på 2. semester af bachelor-

uddannelsen i foråret 2015, har tilmeldt sig 30 nye ECTS-point jf. Studiefremdriftsrefor-
men. 

s) Mail fra Karsten Baagø om krav til at starte praktikforløb i forhold til de nye bestemmelser 
i Studiefremdriftsreformen. 

t) Mail til alle bachelorstuderende på 2. og 4. semester med plan over opgaveafleveringer i 
forårssemestret 2015.  

u) Udkast til rammer for projekt supplerende optagelseskriterier fra 2017.  
v) Mail til bachelorstuderende på 4. semester om undervisning efter kl. 18.00 på fire onsdage 

i forårssemestret 2015.  
w) Alumne-bladet Connected nr. 4, 2014.  
x) Referat af møde i Styrelsen for Center for Journalistik den 7. november 2014.  

 
Ad c)  – at studerende ikke længere kan ringe til Studieservice, Eksamen: Karsten nævnte, at 
det sidste ord nok ikke sagt i den sammenhæng, fordi andre afdelinger nu får opkaldende i 
stedet for. Sarah fortalte, at stort pres fra faglige vejledere om at få ændret ordningen, som de 
er meget utilfredse med.  
Ad t): Karsten fortalte, at den udsendte plan til 2.-semesters og 4.-semesters studerende om 
fordelingen af opgaver hen over semestret er en udløber af Studienævnets diskussion om 
stress og arbejdsbelastning i maj måned sidste år. 
 
På forespørgsel fra medlemmerne lovede Karsten, at meddelelser og materiale til studie-
nævnsmødernes åbne punkter bliver tilsendt medlemmerne pr. mail, så det er muligt at forbe-
rede sig hjemmefra; det gælder dog ikke personsager og eventuelt andre lukkede punkter.  

 
 
3. Valg af næstformand  
 Laura blev valgt som næstformand, hvilket sendes til godkendelse hos Dekanen. 
 
 
4. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015 

Journalistisk håndværk 4: antallet af obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) reduceres 
fra 3 til 2 – godkendt. 
 

 Fagbeskrivelse for speciale på kandidatuddannelsens linje B – godkendt.  
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5. Fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015 
Studienævnet behandlede de nævnte fagbeskrivelser, hvoraf nogle blev godkendt, og resten 
sendes retur til de fagansvarlige, som skal indarbejde kommentarerne og fremsende beskrivel-
sen til fornyet godkendelse i Studienævnet.  

 
 Journalistisk håndværk 1 (bacheloruddannelsen) 
 Rapporten over evalueringen af undervisningen i efteråret 2014 var fremlagt.  

Anne Lea oplyste, at hun havde fået grønt lys for, at der kan gives feedback på portefølje-
opgaverne, men at de studerende ikke må få oplyst karakteren i løbet af semestret. Anne Lea 
overvejer også, om antallet af portefølje-opgaver skal reduceres, så der bliver bedre plads til 
almindelige øvelsesopgaver. Kritikpunkter til fagbeskrivelsen: indholdsbeskrivelsen er ikke 
en beskrivelse af indholdet, copy-paste af forskellige tekststykker. Der skal angives, hvad 
omprøven i februar består af. Under forventede forudsætninger skal der stå ”ingen”. 

 
 Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 (bacheloruddannelsen) 
 Rapporten over evalueringen af undervisningen i efteråret 2014 var fremlagt.  

Relevansen af faget er svær for de studerende at se, og det er ikke første gang, at der gives 
dårlig evaluering af faget. Det er ikke fagbeskrivelsen, der er forkert, men underviseren i faget 
skal instrueres bedre, fx skal underviseren være opmærksom på de studerendes matematiske 
niveau (til BA-uddannelsen i journalistik er der ingen krav om hverken niveau B eller A i ma-
tematik). Peter og Karsten vil tage en snak med underviseren i efteråret 2015, når denne er 
fundet.  
Af fagbeskrivelsen fremgår det, at faget skal munde ud i et journalistisk produkt, men det blev 
slet ikke øvet i undervisningen, oplyste Laura. Hun foreslog, at en af de obligatoriske opgaver 
(eksamensbetingelser) i faget, bliver et journalistisk produkt. Laura tilføjede, at der blev brugt 
meget tid på at lære at bruge statistik-programmet, og hvis dette program fortsat skal indgå i 
faget, er de obligatoriske opgaver vigtige, for ellers vil ingen studerende bestå faget. 
Fagbeskrivelsen blev godkendt.  

  
 Mediesprog 1 (bacheloruddannelsen) 

Anne Lea kan ikke se sammenhængen mellem Journalistisk håndværk 1 og Mediesprog 1 og 
opfordrer til, at der skrives en sammenkobling mellem fagene ind i fagbeskrivelserne. Eksem-
pelvis kunne argumentationsteori kobles til en vinklingsopgave i håndværk.  

 
 Mediesprog A (cand.mag.-uddannelsen) 

Der skal indskrives en kobling mellem mediesprog og håndværk. Der var bekymring for, om 
der er for mange emner i faget i forhold til, at det har et omfang på 5 ECTS-point; Jonas skal 
spørges om dette. 

 
 Mediesprog 5 (cand.public.-uddannelsen) 
 Godkendt. 
 
 Mediesprog 3 (bacheloruddannelsen) 

Forudsætninger: det må kun være forventede forudsætninger; der kan ikke kræves, at fag er 
bestået. Hvornår ligger de 21 timer til eksamensforberedelse? Hvis de ligger i januar, skal der 
afsættes tid i eksamensplanen. Jonas spørges. Ros til, at prøven bliver mundtlig. Omprøven er 
en synopsis og en mundtlig prøve.  
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 Praktik (bacheloruddannelsen) 

Karsten orienterede om, at han afventer en afklaring af, om der fortsat må stilles krav om, at 
alle håndværks- og mediesprogfag er bestået for at starte i praktik. Dette er årsagen til, at der i 
fagbeskrivelsen kun er angivet en bestået førsteårsprøve som krav.  

  
 Journalistisk håndværk 3: Tv (bacheloruddannelsen) 
 Godkendt.  
 
 Journalistisk håndværk 2: Radio (bacheloruddannelsen) 

Forudsætninger: det må kun være forventede forudsætninger; der kan ikke kræves, at fag er 
bestået, så det skal tilrettes. Teksterne er skrevet under forkerte overskrifter, så beskrivelsen er 
forvirrende.  
 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 (bacheloruddannelsen) 
Det fremgår, at studerende forventes at kunne skrive en akademisk opgave, men i hvilket for-
udgående fag har de lært det? Det er ikke et emne i sociologi-faget på første semester. Der er 
angivet en forberedelsestid til eksamen på 35 timer, men hvor på semestret er de placeret? 
Prøveformen er uden hjælpemidler, og dette er tidligere påtalt. Arjen spørges, hvad der ligger 
til grund for, at der ikke er hjælpemidler tilladt.  

 
 Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik (cand.mag.-uddannelsen) 

Det skal anføres, at der er mulighed for en genaflevering af den obligatoriske opgave (eksa-
mensbetingelsen). Der skal anføres, hvordan omprøven er. 

  
 Kommunikations-faget (valgfag på cand.mag.-uddannelsen) 

Karsten vil tale med Arjen om de forventede forudsætninger og om, hvorvidt faget kunne åb-
nes for interne og eksterne gæstestuderende. Eksamensbetingelserne skal ændres, for der kan 
ikke måles på de angivne betingelser.  

 
 Journalistiske værktøjer: Journalistisk innovation (bacheloruddannelsen) 

Der skal ryddes op i afsnittet ’forventede forudsætninger’, for der står, hvad man forventes at 
gøre i løbet af faget. Timefordelingen er et mystisk regnestykke, hvordan skal det læses? 

 
 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
15/1461: Ansøgning om at deltage i omprøve i ’Aktuelle samfundsmæssige problemer’ uden 
at have deltaget i ordinær prøve – godkendt.  
15/717: Ansøgning om dispensation til at aflevere porteføljeopgave i ’Journalistisk håndværk 
2: Radio’ efter tidsfristens udløb – afslået.  
15/1457: Udsættelse af tidsfristen for aflevering af speciale til 30. juni 2015 – godkendt. 
15/2520: Ansøgning om dispensation fra to obligatoriske fag begrundet i journalistisk er-
hvervsarbejde – afslået. 
15/1755: Ansøgning om at deltage i omprøve i ’Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og 
public relations’ i februar 2015 uden at have deltaget i ordinær prøve i samme termin – afslå-
et, fordi der ikke er omprøve i faget i februar.  
15/725: Ansøgning om at deltage i omprøve i ’Mediesprog 3’ i februar 2015 uden at have del-
taget i ordinær prøve i samme termin – afslået.  
14/73662: Ansøgning om at få udbudt eksamen i ’Retorik – analyse og anvendelse’ i juni 
2015 selv om der ikke har været undervisning i faget – udsættes; Studienævnet ønsker oplys-
ninger om hvor langt den studerende er på sit studium og en plan for det resterende studiefor-
løb.   
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15/4043, 15/4046: Ansøgning om at få bedømt eksamensbesvarelse i ’Vidensfag: Sociologi’, 
selv om besvarelsen kun er uploadet i ’Journalistisk håndværk 1’ – godkendt.  
 
Sager behandlet af studienævnsformanden: 
14/73695: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale fra 4. december 2014 til 
15. januar 2015 – bevilget. 
14/74929: Ansøgning om udsættelse af tidsfrist for at bestå førsteårsprøve - afslået.  
  
 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
14/74852: Ansøgning om forhåndsmerit af ’Architecture and Design’ fra The American Uni-
versity of Paris (bachelorniveau) samt forhåndsmerit af ’Projektorienteret forløb’ (kandidatni-
veau) på 15 ects fra Det Informationsvidenskabelige Akademi ved KU til valgfri fagspeciali-
sering inden for internationale kulturstudier på cand.public.-uddannelsen (gammel ordning). 
Studienævnet afslog forhåndsmerit af ’Architecture and Design’, fordi det er på bachelorni-
veau og ikke giver nogen studiemæssig progression i den studerendes uddannelse. Studie-
nævnet godkendte det ’Projektorienteret forløb’ fra KU men kun med et omfang på 10 ECTS-
point jf. studieordningens pkt. 4.3.4. 
14/75953: Ansøgning om forhåndsmerit af ’Kreative medieindustrier, produktion og formid-
ling’ (15 ECTS) og ’Journalistik, produktion og formidling’ (15 ECTS) til valgfri fagspeciali-
sering inden for journalistik, kultur og kommunikation på cand.public.-uddannelsen (gammel 
ordning). Studienævnet godkendte, at den ene af fagene kan indgå med 10 ECTS-point, men 
ikke med fuldt omfang, fordi der er tale om meget praktisk orienterede fag. Den studerende 
kan selv vælge, hvilket af de to fag det skal være.  
15/178: Meritoverførsel af beståede fag ved Fordham University, New York, til valgfri fag-
specialisering inden for politisk videnskab og kommunikation – godkendt.  
14/48671: Meritoverførsel af ’Vidensfag: Politik og forvaltning’ på baggrund af ’Grundkursus 
i Sociolog og Politologi’ fra RUC – godkendt. Meritoverførsel af Vidensfag: International po-
litik og organisation’ på baggrund af ’International Relations – Global Politics’ fra RUC – 
godkendt.  
 
Sager om forhåndsmerit godkendt af formanden: 
15/723: Forhåndsmerit af kurser fra KU og CBS til individuel fagspecialisering inden for glo-
balisering og kommunikation. 
15/194: Forhåndsmerit af kurser fra KU og CBS til individuel fagspecialisering inden for kli-
maforandringer, storpolitik og migration. 
15/704: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for international 
politik, økonomi og kommunikation.   
15/121: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for politik og 
kommunikation.  
15/85: Forhåndsmerit af Retorisk emne: Kriseretorik fra KU til valgfrit på cand.public. B-
uddannelsen.  
14/75955: Forhåndsmerit af kurser fra AU til individuel fagspecialisering inden for samfund.  
14/75954: Forhåndsmerit af kurser fra IT-Universitetet i København til individuel fagspeciali-
sering inden for digital design og kommunikation. 
14/73655: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for fiktion og 
dramaturgi i teori og praksis.  
14/70354: Betinget forhåndsmerit af kurser fra The City University i New York til individuel 
fagspecialisering inden for kritiske samfundsstudier. 
14/73723: Forhåndsmerit af kurser fra Sapienza Universita di Roma til individuel fagspeciali-
sering inden for international politik og udvikling.  
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14/73661: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for dramatur-
gi. 
14/73688: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for global po-
litik.  
14/73672: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for samfund 
og magt.  
14/74924: Forhåndsmerit af kurser fra Humaniora, SDU, til individuel fagspecialisering inden 
for litteratur og kultur. 
14/74865: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for sikker-
hedsstudier og konfliktløsning. 
14/73676: Forhåndsmerit af kurser fra RUC til individuel fagspecialisering inden for interna-
tionale studier.  
14/74933: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for filmvi-
denskab. 
14/70742: Forhåndsmerit af kurser fra CBS og KU til individuel fagspecialisering inden for 
retorik og ledelse. 
14/70366: Forhåndsmerit af kurser fra KU, AU og AAU til individuel fagspecialisering inden 
for sociologi. 
14/73689: Forhåndsmerit af kurser fra Medievidenskab, SDU, til individuel fagspecialisering 
inden for digital journalistik.  
14/73640: Forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering inden for digital 
journalistik. 
14/70744: Forhåndsmerit af kurser fra IT-Universitetet i København til individuel fagspeciali-
sering inden for digital journalistik.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/89, 15/90: Ansøgning om at få tilføjet bilag til eksamensbesvarelse efter at denne er indle-
veret, men inden afleveringsfristens udløb – godkendt.  
14/73641: Meritoverførsel af ’Journalistiske værktøjer: Journalistisk Innovation’ på baggrund 
af ’Innovation, projektledelse og teamsamarbejde’ fra IVK-studiet – godkendt.  
 
 

8. Datoer for Studienævnet møder resten af forårssemestret 
mandag den 23. februar kl. 12-14 
torsdag den 26. marts kl. 12-14 
mandag den 27. april kl. 12-14 
tirsdag den 26. maj kl. 12-14 
tirsdag den 23. juni kl. 12-14 
Sekretæren sender tidspunkterne ud via Outlook. 
 

 
9. Eventuelt 

Intet. 
 
 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.45.  
 
 

        Karsten Baagø 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  
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