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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              10. juli 2015 
              J.nr. 033/578 
 
 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 
tirsdag den 23. juni 2015 

 
 
Deltagere: Anne Lea Landsted, Kenneth Reinecke Hansen, Laura Jónasdóttir, Peter Bro,  
     Thor Hedegaard Larsen, Sarah Bech Lundegaard (faglig vejleder), Camilla  
     Pihl (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). Skemaplanlægger Maria  
     Jeppesen deltog i pkt. 3.  
 
Afbud fra: Cille Holm Højvang Rasmussen, Jonas Rovsing Hjortdal og Morten Skovs-  
 gaard (studieleder). 

 
 
 
1. Godkendelse af referater af møder 5. og 26. maj 2015  

Godkendt.  
 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger til de fremlagte meddelelser: 
a) Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU, ikrafttrædelse 1. septem-

ber 2015.  
b) Indhentning af oplysninger om BA og KA uddannelser 2016.  
c) FAQ om eksamensprotokoller.  
d) Orientering om bestilling af eksamensmateriale fra Nota (SPS). 
e) Studiemiljøundersøgelsen 2015 – den fremadrettede proces. 
f) Rejselegatet ’Rejsekammeraten’. 
g) Studiefremdriftsreform: Tilmelding til undervisning i fag, den studerende tidligere er dumpet i. 

Gængse spørgsmål og svar i forbindelse med undervisningstilmelding.  
h) Studiefremdriftsreform: Genåbning af Studenterselvbetjening 15.-30. juni for tilmelding til efter-

årets undervisning.  
 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

Laura oplyste, at hun trækker sig som næstformand for studienævnet, fordi hun star-
ter i praktik fra 1. august. 

 
 

3. Godkendelse af ændringer af læseplaner for efterårssemestret 2015 
Maria fremlagde status for ændringerne i læseplanerne: på cand.mag.-uddannelsen er 
det nødvendigt at flytte Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik, fordi Anne 
Kirstine Hermann om onsdagen skal undervise i Journalistisk håndværk 1 på BA. 
Maria har skaffet lokaler til tre undervisningsgange tirsdag formiddag til cand.mag.-
faget, men mangler at finde til resten af undervisningsgangene. Lokalerne bliver først 
frigivet fredag den 3. juli, så Maria kan ikke gøre noget indtil da.  

 
 
  

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiestart/kodeks_alkohol_rusmidler/regler_disciplinaereforanstaltninger
http://static.sdu.dk/mediafiles/2/5/B/%7B25BEB89F-54AF-4597-94A8-302772264D10%7DFAQ%20om%20eksamensprotokoller.pdf
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4. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2016  
 Der var følgende kommentarer til de indkomne fagbeskrivelser: 

Journalistisk håndværk B (cand.mag.-uddannelsen) – der mangler vejledende forde-
ling af arbejdsindsats (workload).  
Journalistisk håndværk 4 – husk at placere de obligatoriske opgaver (eksamensbetin-
gelse) bedre i forhold til øvrige fag på fjerde semester og husk, at der skal være én 
genaflevering.  
Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations – der er angivet 40 
timer til eksamen, men de studerende bruger mere end 6 timer pr. dag til eksamens-
besvarelsen. Peter taler med Arjen om at reducere eksamensperioden i Journalistik, 
kommunikation og public relations, fordi det generelt er meget vanskeligt at få ek-
samensplanen for fjerde semester på BA til at gå op.  
Mediesprog 4 – det undrer de studerende, at der til eksamen må medbringes noter fra 
undervisningen men ikke fagets pensum; Jonas spørges. 

 
Generelt skal genaflevering af håndværksopgaver ligge længere fra første aflevering 
end ved de akademiske fag.  

 
 
5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

15/32803: Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav i E15 og F16 grundet bar-
sel – bevilget. 
15/36300: Ansøgning om dispensation til at aflevere og få bedømt eksamensbesva-
relse i ’Vidensfag: Politik og forvaltning’ efter fristens udløb – afslået. 
15/34238: Ansøgning om dispensation til at aflevere og få bedømt eksamensbesva-
relse i ’Journalistisk Håndværk 4’ efter fristens udløb – afslået men med opfordring 
til, at studerende og underviser taler sammen, da problemet virker til at være klaret 
på anden vis. 
 
Sager behandlet af formanden: 
18/28668: Bevilget dispensation til at få bedømt for sent afleveret obligatoriske op-
gave i ’Vidensfag 5: International politik og organisation’ grundet tekniske proble-
mer på SDU’s system.  
 
 

6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
15/34869: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra RUC til valgfrit (7. semester BA) 
- bevilget. 
15/30266: Ansøgning om meritoverførsel af ’Refleksionsfag: Journalistik og sam-
fund 1’ på baggrund af Medie- og kulturhistorie I + II fra Medievidenskab på SDU – 
afslået. 

 
 Sager behandlet af formanden: 

15/31263: Godkendt forhåndsmerit af ’From Hunger Games to Avengers: Age of 
Ultron: Fantastic Women in Contemporary Film and TV’ fra Medievidenskab, SDU, 
til valgfrit (7. semester BA).  
15/30800: Godkendt forhåndsmerit af ’Samfund, kultur og identiteter’ fra CBS til 
valgfrit (7. semester BA).  
15/34440: Godkendt forhåndsmerit af ’Videregående offentlig organisationsteori’ fra 
Statskundskab, SDU, til valgfrit (public B).  
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15/34416: Godkendt forhåndsmerit af ’Avanceret spørgeskemateori: Sociale indika-
torer, validerede må l og psykometriske skalaer’ til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen.  
15/31079: Godkendt forhåndsmerit af et kursus fra CBS, et kursus fra KU og et kur-
sus fra Statskundskab på SDU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen. 
15/31266: Godkendt forhåndsmerit af syv kurser fra KU til valgfri fagspecialisering 
inden for samfund og magt.  
15/33126: Godkendt forhåndsmerit af to kurser fra KU til valgfri fagspecialisering 
inden for Asienstudier.  
15/15502: Godkendt forhåndsmerit af tre kurser fra RUC til valgfri fagspecialisering 
inden for digital journalistik.  
15/30952: Godkendt forhåndsmerit af ’Politik og samfund i Rusland) til valgfrit 
(public B).  
15/32798: Godkendt forhåndsmerit af Micro- and Macro Democracy – Democratic 
Perspectives for The Future’ fra KU til valgfri fagspecialisering inden for klimafor-
andringer, storpolitik og migration. 
15/31325: Godkendt forhåndsmerit af tre kurser fra KU til individuel fagspecialise-
ring inden for dramaturgi. 
15/31078: Godkendt forhåndsmerit af ’Politisk retorik og humor’ fra KU til valgfrit 
(public B).  
15/28015: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra City University of New York 
(CUNY), School of Graduate Journalism, til Mediesprog 5 og Metode 2 samt valgfrit 
på cand.public.-uddannelsen. Afslået at opskrive forhåndsmeritten til 34 ECTS i ste-
det for 30 ECTS. Bedt om yderligere oplysninger samt pensumlister for andre kurser 
fra CUNY.  

 
 
7. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af året  

Der blev fastlagt følgende møder (alle dage kl. 12.15-14): 
tirsdag, den 18. august 
tirsdag, den 29. september  
tirsdag, den 10. november 
tirsdag, den 8. december 
 

 
8. Eventuelt 

Peter takkede Sarah for hendes engagement og arbejde som faglig vejleder. Sarah 
starter i praktik fra 1. august og stopper derfor som faglig vejleder.  
 

 
TEMAPUNKTER: 
 
9. Fremtidens praktik 

Studienævnet drøftede praktikplads-situationen. Det er første gang, at så mange 
SDU-studerende (10) ikke har fået praktikplads. Der blev efterspurgt analyser af de ti 
studerende: er de for ambitiøse eller for dårlige. Laura nævnte, at SDU-studerende 
låser sig fagligt, hvis de tager en seks måneders kommunikationsplads, fordi det er 
svært at få en seks måneders plads på et dagblad. Sarah foreslog, at studerende bliver 
bedre til at brande sig selv fx via de obligatoriske opgaver, og at underviseren giver 
feedback til studerende om, hvilke opgaver der egner sig til hvilke dagblade. Der var 
endvidere forslag om, at BA-studerende allerede på første semester laver en person-
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lig hjemmeside (i stedet for på fjerde semester) og løbende vedligeholder den med 
opgaver op gennem semestrene.  
Det blev også foreslået, at Journalistik skal orientere medievirksomhederne om, at 
SDU-studerende fremadrettet kommer én gang årligt – om foråret – og ikke længere 
om efteråret som følge af, at cand.public. B-uddannelsen er nedlagt. Der blev også 
nævnt muligheden for at lave branchenære opgaver og forløb på fjerde semester.  
Den nye praktikvejleder, Niels Møller Mikkelsen, inviteres med til næste studie-
nævnsmøde for at forsætte diskussionen. 
 
 

10. Cand.mag.-uddannelsen i Journalistik 
Peter præsenterede et udkast vedrørende det obligatoriske forløb, Digital Praktik, på 
tredje semester af cand.mag.-uddannelsen, hvor det er forsøgt præciseret, hvad stude-
rende må og ikke må under opholdet på praktikstedet. Udkastet skal afstemmes med 
såvel Dansk Journalistforbund (arbejdstagere) og Pressens Hus (arbejdsgivere). Un-
der drøftelsen kom det frem, at der er eksempler fra andre institutioner på, at stude-
rende først har været i universitetspraktik og dernæst i regulær lønnet praktik.  

 
 
11. Eventuelt andet (mulig studietur, betaling for artikler, brobygning mellem 

håndværk og akademiske fag mv.) 
Punktet blev udskudt. 

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.20.  

 
 

        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  


