
 
              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              28. maj 2015 
              J.nr. 033/578 
 
Referat af møde i  

 
Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 5. maj 2015  
 

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

 
 
Peter Bro bød velkommen til Camilla Pihl, der er blevet ansat som ny faglig vejleder. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde 24. marts 2015  

Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
Peter mindede de studerende om, at der er indkaldt forslag til Undervisningsprisen.  
Endvidere oplyste Peter, at det nu er endelig bekræftet, at der er hjemmel til at kræve 
alle håndværks- og sprogfag bestået for at komme i praktik, så Studiefremdriftsre-
formen giver ingen ændringer i dette krav.  
På forespørgsel kunne Morten oplyse, at der ikke i E2015 bliver ændret i, at speciale-
skrivningsperioden er på 6 måneder, men at der sker ændringer i fremtiden. Så sent 
som et par timer før mødet havde Studienævnet modtaget en mail fra Fakultetet om 
afleveringsfrister for specialer mm.  
 
Der var ingen kommentarer til øvrige meddelelser: 
a) Dekanen har godkendt Morten Skovsgaard som ny studieleder. 
b) Exam Monitor ved alle skriftlige stedprøver fra sommereksamen 2015.  
c) Procesplaner vedr. bachelor- og kandidatoptag 2015.  
d) Indkaldelse af forslag til, hvem der skal have Undervisningsprisen og Forsknings-

formidlingsprisen 2015. Forslag skal indsendes senest 1. juni 2015 til 
office@sam.sdu.dk.  

e) Studieservice, Eksamen, har fremsendt fagnumre for fag, der udbydes i efterårs-
semestret 2015.  

f) Evaluering af undervisning i foråret 2015 – mail fra prodekan for uddannelse om 
nye rammer for undervisningsevaluering; evalueringen vil være åben fra 28. april 
til 12. maj 2015. Mail fra SFEO med dansk og engelsk version af det evaluerings-
skema, der vil blive brugt til evalueringen af undervisningen i foråret 2015.  
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g) Datoplan for undervisningstilmelding til efterårssemestret 2015.  
h) Information fra Fakultetet om, at klager over retlige forhold i studienævns be-

handling og afgørelse samt klager over studienævns afgørelser om afslag eller 
delvist afslag på merit iht. meritankenævnsbekendtgørelsen fremadrettet skal sen-
des til Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet på mailadressen: uni-klager@sdu.dk.  

i) Referat af møde i Styrelsen for Journalistik den 17. marts 2015.  
 
  Meddelelser – Studiefremdriftsreform (SFR) og konsekvenser heraf 

j) Journalistik kan med hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 4, nr. 2 
hindre journalist-studerende, der ikke har bestået håndværksfag og -sprogfag i at 
komme i praktik, også efter Studiefremdriftsreformens ikrafttræden for alle stude-
rende 1. september 2015.  

k) Mail af 27. marts 2015 fra prodekan for uddannelse, Ole Friis, til alle studerende 
på Samfundsvidenskab ”Sådan vil studiefremdriftsreformen påvirke dig”. Mail af 
22. april 2015 fra Studieservice, Eksamen, til alle SDU-studerende ”Information 
om fremdriftsreformen”.  

l) Mail af 7. april 2015 med regler/retningslinjer om − at tilmelding til specialet sker 
samtidig med øvrig fagtilmelding; − at fakultetets studieaktivitetsregel er væsent-
ligt simplificeret; og − at projektorienterede forløb ikke må udløse ECTS eller SU, 
hvis de er lønnede (sidstnævnte gælder ikke praktikforløbet på BA-uddannelsen i 
Journalistik).  

m) Mail af 8. april 2015 om procedure for brug af studiestartsprøven og om kriterier 
for omvalg af valgfag. Bemærk, at omvalg af valgfag er en fakultær regel og kun 
gælder for fag under Samfundsvidenskab. Kriterierne for omvalg af valgfag (fra 1. 
september 2015) er: − at der skal være overensstemmelse mellem ECTS-
størrelsen på det valgte valgfag og det valgfag, man ønsker at tage i stedet for;  
− at der skal være plads på det ”nye” valgfag; − at ændringen af valg af valgfag 
ikke må forsinke den studerende i studieforløbet. Fristen for omvalg af valgfag er 
14 dage efter semesterstart 1. september og 1. februar. Ansøgning om udskiftning 
af valgfag foregår ved, at den studerende retter henvendelse til Studieservice, Ek-
samen gennem SPOC.  

n) Mails af 14. april, 17. april og 22. april 2015 fra uddannelsesansvarlig for 
cand.public.-uddannelsen, Morten Skovsgaard, til alle stud.public.’er om speciale 
og specialemøde den 20. maj 2015 kl. 13-15 i U74.  

o) Mails af 8. april, 13. april og 16. april 2015 fra Fakultetet om, at ”gamle” studie-
ordninger skal opdateres med ny studieaktivitetsregel og med nye regler om fag-
tilmelding/tilmeldinger til prøver som følge af Studiefremdriftsreformen.  

p) Mail af 10. april 2015 med orientering om, at Studieservice i uge 17, 18 og 19 vil 
holde informationsmøder i alle byer og holde fokus på, hvordan specialet håndte-
res i forhold til længden af specialeprocessen.  
 

 Meddelelser uden for dagsordenen 
q)  Studienævnsformanden har godkendt, at datoen for genaflevering af obligatorisk 

opgave 2 i Journalistisk håndværk 4 flyttes fra 6. maj til 13. maj 2015.  
r) Orientering fra Fakultetet om, at fristen for at søge orlov er 31. august for orlov i 

efterårssemestre og 31. januar for orlov i forårssemestre.  
s) Med virkning fra sommereksamen 2015 indføres digital aflevering i Mediesprog 

2, Journalistisk håndværk 2: Radio og Journalistisk håndværk 3: Tv.  
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3. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2015  

Skemaplanlægger Maria Jeppesen oplyste, at undervisningen på Journalistik kunne 
holdes på campus og ikke skulle ud i byen i efterårssemestret. Maria lovede at få 
indarbejdet de ændringer, hun havde modtaget til skemaerne, inden disse bliver of-
fentliggjort. Maria oplyste endvidere, at der ville komme en ny skemaplanlægger for 
Journalistik som følge af en ny team-struktur i Dagstudieadministrationen (DIO), 
hvor Maria vil blive tilknyttet Jura. Det er endnu ikke fastlagt, hvem der bliver ske-
maplanlægger for Journalistik.  

 
 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015  

Studienævnet godkendte ændring af fagbeskrivelsen for Mediesprog 3: eksamen bli-
ver alligevel ikke mundtlig men bibeholdes som i efteråret 2014.  

 
 Studienævnet godkendte de fremlagte fagbeskrivelser for: 
 Journalistisk håndværk A: Skrevne medier  
 Vidensfag: Sociologi 
 Vidensfag: Økonomi 
 Mediejura for Journalister 
 Bachelorprojekt  
 
  
5. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2015 

Godkendt. 
 
 
6. Ændring af dato for omprøve i august 2015 

Omprøven i Vidensfag 5: International politik og organisation var fastlagt til mandag 
17. og tirsdag 18. august, men pga. eksaminators forfald om tirsdagen, er det nød-
vendigt at flytte datoen. Studienævnet besluttede at bibeholde mandag 17. august og 
at dag nummer to skal være fredag 21. august. Der er en anden omprøve for fjerde 
semester fredag 21. august, og skulle der være studerende, der skal til omprøve i 
begge fag, skal disse studerende i videst muligt omfang sættes på om mandagen i In-
ternational politik.  

 
 
7. Dato for semestermøde i foråret 2015  

Peter foreslog at droppe semestermødet i foråret, da det er meget vanskeligt at finde 
en dag i den resterende del af maj måned, men studenterrepræsentanterne fandt det 
vigtigt, at semestermødet blev afholdt [semestermødet blev holdt 20. maj kl. 12 på 
Medietorvet]. 
 
Studienævnet besluttede, at semestermødet i efteråret ligger tirsdag, den 27. oktober 
kl. 12-14 på Medietorvet.  
 
 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
15/28458: Dispensation til at gå til omprøve i Journalistisk håndværk 2: Radio ved 
sommereksamen 2015 uden at deltage i den ordinære prøve – bevilget.  
15/28028: Dispensation til at blive eftertilmeldt prøve i Mediesprog 3 ved sommer-
eksamen 2015 efter tilmeldingsfristens udløb – bevilget . 
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15/16267: Udsættelse af tidsfrist for at bestå førsteårsprøve; dispensation til at delta-
ge i omprøve i februar 2016 uden at have deltaget i den ordinære prøve i januar;  
dispensation fra kravet om tilmelding til 30 nye ECTS-point i E2015 og F2016 − be-
vilget.  
15/25575, 15/28757 og 15/28026: Dispensation til tredje indlevering af obligatorisk 
opgave (eksamensbetingelsen) i Journalistisk Håndværk 4 – bevilget.  
15/28029: Dispensation fra tilmeldingskrav i E2015 – bevilget.  
15/28742: Dispensation vedr. førsteårsprøve – bevilget.  
15/28039: Dispensation til fjerde prøveforsøg i Mediesprog 1 samt dispensation fra 
tilmeldingskrav i E2015 og F2016 – bevilget.  
15/28032: Dispensation vedr. studieinaktivitet, ny slutdato 30. april 2016 – bevilget.  
15/28452: Dispensation vedr. studieinaktivitet, ny slutdato 31. december 2015  be-
vilget.  
15/28016 og 15/28592: Dispensation vedr. studieinaktivitet, ny slutdato 30. august 
2016 - bevilget.  
15/27032, 15/27075, 15/27045, 15/27109 og 15/28144 : Dispensation vedr. studie-
inaktivitet, ny slutdato 31. januar 2016 – bevilget.  
15/28447: Dispensation vedr. studieinaktivitet samt dispensation fra tilmeldingskra-
vet i E2015 og F2016 grundet barsel og orlov – bevilget.  
15/28939: Ansøgning om dispensation til at skrive eksamensbesvarelse i Journalisti-
ske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1 på dansk i stedet for en-
gelsk – afslået.  
15/28030: Ansøgning om dispensation til at måtte genindlevere og få bedømt obliga-
torisk opgave 1 i Vidensfag 5: International politik og organisation efter afleverings-
fristens udløb – afslået.  
15/28448: Dispensation vedr. studieinaktivitet – udsættes. Studienævnet beder den 
studerende fremsende studieplan inkl. erstatningsfag.  
15/28668: Ansøgning om dispensation til at aflevere obligatorisk opgave 1 i Videns-
fag 5: International politik og organisation efter afleveringsfristens udløb – udsættes; 
det undersøges om der har været tekniske problemer med Blackboard. Formanden 
blev bemyndiget til at behandle sagen. 
 
Sager behandlet af formanden: 
15/28151: Bevilget sygeprøve i sommerterminen 2015 i et udgået valgfag.  
15/16621: Bevilget dispensation fra reglen om tilmelding til 30 nye ECTS i E2015 
og F2016.  
 
 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
15/27123: Forhåndsmerit af faget Peace Processes and Conflict Resolution på 4 
ECTS fra Institut Barcelona D’Estudies Internacionals til individuel fagspecialisering 
inden for statskundskab  i et globalt perspektiv – godkendt.  
15/15502: Forhåndsmerit af to fag fra RUC og fire fag fra KU til individuel fagspe-
cialisering inden for digital journalistik − godkendt.  
15/8377: Meritoverførsel af Vidensfag: Politik og forvaltning på baggrund af kurset 
Forvaltningsret fra en afsluttet BA-uddannelse i Jura – formanden blev bemyndiget 
til at behandle ansøgningen.  
15/28043: Forhåndsmerit af projektorienteret forløb på 15 ECTS til individuel fag-
specialisering inden for internationale kulturstudier – afslået, Studienævnet fasthol-
der at det kan indgå med 10 ECTS men ikke med 15 ECTS. Forhåndsmerit af The 
Forms of Urban Attractivity: Methods of Analysis and Case Studies fra University of 
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Milan Bicocca samt forhåndsmerit af Dynamics in Urban Geography fra Humboldt 
Universität zu Berlin – godkendt. 
 
Sager behandlet af formanden: 
15/16614: Godkendt forhåndsmerit af JOUR72312 Data-driven Interactive Journa-
lism eller JOUR75101 Data Skills ved CUNY til Metode 2 på cand.public.-
uddannelsen. Ligeledes godkendt forhåndsmerit af JOUR73102 Investigative Report-
ing eller JOUR72103 Introduction to International Reporting til 10 ECTS valgfrit.  
14/48671: Godkendt meritoverførsel af Grundkursus i Økonomi og Planlægning, 
rum og ressourcer fra RUC til Vidensfag: Økonomi.  
14/52557: Godkendt meritoverførsel af Grundkursus i Politologi fra RUC til Videns-
fag: Politik og forvaltning, samt meritoverførsel af Grundkursus i Økonomi fra RUC 
til Vidensfag: Økonomi. 
 
 

10. Eventuelt 
a) Afslutningen i Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 er blevet udsat en uge, 

så sidste undervisningsdag er 11. maj i stedet for 4. maj. Underviseren bad derfor 
om, at afleveringsdatoen for opgaven tilsvarende skubbes en uge fra den 19. til 
den 26. maj. Studienævnet tilsluttede sig dette.  

b) Peter oplyste, at underviserstaben på Journalistik har accepteret, at Morten Skovs-
gaard indstilles til medlem af Studienævn for Journalistik, og studienævnet tilslut-
tede sig. Sekretæren skriver til dekanen om at få udpeget Morten til den ledige 
plads (efter Karsten Baagø).  

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.20.  
         
 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  

5 af 5 
 


