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

Studienævn for Journalistik 
tirsdag den 26. maj 2015  

 
 
Deltagere: Anne Lea Landsted, Cille Holm Højvang Rasmussen, Jonas Rovsing Hjortdal, 

Laura Jónasdóttir, Peter Bro, Thor Hedegaard Larsen, Morten Skovsgaard (stu-
dieleder), Johannes Michelsen, Camilla Pihl (faglig vejleder), Sarah Bech Lun-
degaard (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Kenneth Reinecke Hansen. 

 
 
Peter bød velkommen til Johannes Michelsen, der er nyudnævnt studiekoordinator for alle 
dagstudier ved Institut for Statskundskab og herunder også Center for Journalistik.  
 
 
1. Godkendelse af referat af møde 5. maj 2015  

Udsættes til næste møde, fordi referatet ikke er udsendt. 
 
 

2. Meddelelser 
Ad c (frister for aflevering af specialer) oplyste Morten, at Studiefremdriftsreformen 
betyder, at der fremadrettet bliver faste afleveringsfrister cirka 1. januar og 1. juni, 
men at efteråret 2015 er en overgangsperiode, hvor studerende som hidtil får 6 må-
neder til specialeskrivningen. Afleveringsfristen i E2015 er den 29. februar 2016. 
Morten oplyste, at fagbeskrivelsens krav til omfang af specialet, herunder de journa-
listiske produkter i specialet, formentlig skal ændres, når specialeskrivningsperioden 
reduceres. På spørgsmål fra Laura oplyste Morten, at specialet så vil blive bedømt ud 
fra det antal måneder, der har været til rådighed, og ikke ud fra en underliggende for-
ventning om, at man er begyndt specialeskrivningen på det foregående semester.  
 
Der var ingen kommentarer til øvrige meddelelser: 
a) Orientering om tilføjelser til UKOT i Whitebook. 
b) Beretning fra formanden for Censorkorps for Journalistik om vintereksamen 

2014/15.  
c) Mail af 5. maj 2015 fra Fakultetet om frister for aflevering af speciale, eksamens-

betingelser, projektorienterede forløb, sommerskole og orlov.  
d) Orientering om fem bekendtgørelser, der træder i kraft 15. maj 2015: 

Bekendtgørelse nr. 597 af 8. marts 2015 2015 om talentinitiativer på de videregående uddannelser 
på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen). 
Bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.   
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Bekendtgørelse nr. 607 af 8. marts 2015 om ændring af eksamensbekendtgørelsen. 
Bekendtgørelse nr. 608 af 8. marts 2015 om ændring af uddannelsesbekendtgørelsen. 
Bekendtgørelse nr. 595 af 8. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse og til-
skud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.    

e) Orientering til årgang 2015 på cand.public.-uddannelsen om fejl i fagbeskrivelsen 
for Mediesprog 5.  

f) Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddan-
nelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen).  

 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

g) Mail til alle studerende under Samfundsvidenskab med orientering om studiemil-
jøundersøgelsens resultater 

h) Mail til BA-studerende om orientering om, at de skal ’undervisningstilmelde’ sig 
praktikken i E2015 og F2016.  
 
 

3. Læseplan for efterårssemestret 2015  
Peter orienterede Studienævnet om, at der vil komme ændringer til de offentliggjorte 
undervisningsskemaer for efteråret 2015, fordi der er blevet ansat nye undervisere på 
Journalistik. Studienævnet vil få de reviderede skemaer til godkendelse på juni-
mødet.  

 
 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015  
Ændring i fagbeskrivelse for Aktuelle Samfundsmæssige Problemer blev godkendt 
(eksamensbesvarelsen anbefales skrevet i grupper).  
 

 
5. Forslag til temapunkter til studienævnsmødet i juni 

Nedenstående punkter blev nævnt, og Peter og Morten vil prioritere blandt dem, da 
alle kan næppe nås på juni-mødet: 

 
• fremtidens praktik inkl. praktik på cand.mag.-uddannelsen 
• mentorordning (til et ordinært studienævnsmøde) 
• cand.mag.-uddannelsen 
• fremtidens journalistuddannelser – Göteborg – eventuel studietur 
• brobygning mellem håndværks og akademiske fag; husk at se på overlap og gen-

tagelser; brug af undervisningsassistenter, øvelser mv.  
• betaling for artikler eller ’noget-for-noget samarbejde’  
• problematik med fjerde semester; mange obligatoriske opgaver; ikke tid til under-

visning pga. praktik; kunne håndværkseksamen ligge i slutningen af maj; kunne 
det bestemmes fra centralt hold, hvornår der er aflevering af obligatoriske opga-
ver; kunne der lægges blok-undervisning?  

 
BA-studerende Kristoffer Nordskov havde sendt ideer til fokusområder: 
• de studerendes engagement i råd, organer og semestermøder. At placere seme-

stermødet på en dag med ordinær undervisning; at opruste mobiliseringen med 
flere omgange reminder-mails, opslag på Facebookgrupper, direkte opfordringer 
fra undervisere. Tidlig introduktion til Instituttets struktur og en pædagogisk in-
troduktion til øvrige nøglepersoner, organer og deres funktion samt valg til disse. 

• undervisning i ’prissætning’; rådgivning i hvordan et journalistisk produkt sælges.  
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• at integrere journalist-studiet i resten af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

Uudnyttet potentiale; større fagligt og socialt samspil med resten af fakultetet; 
større tilhørsforhold til uddannelsen.  

 
 
6. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2015 (lukket punkt)  

Der var fremlagt rapporter over følgende fag: 
 
 
Bachelorfag 

Svar- 
procent 

Journalistisk håndværk 2: Radio 43,14 
Journalistisk håndværk 3: Tv 22,92 
Mediesprog 2 50,00 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 27,37 
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –
teknikker 1 

41,67 

Vidensfag: Politik og forvaltning 14,74 
Journalistisk håndværk 4 29,49 
Journalistikkens praktik 23,38 
Vidensfag 5: International politik og organisation 21,69 
Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr 45,24 
Refleksionsfag 3: Journalistik og samfund 2 20,73 
 
Kandidatfag 

 

Journalistisk laboratorium  0,00 
Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium 20,83 
Medier og politik 0,00 
Refleksionsfag: Medier og samfund 12,00 
Journalistiske værktøjer: Metode 1 32,00 

 
Studienævnet drøftede den lave svarprocent. Der har på dette semester været meget 
fokus fra underviserne på, at de studerende skulle evaluere. Der er sket noget på BA-
delen, men på kandidatuddannelsen var undervisningen afsluttet på det tidspunkt, 
hvor evalueringsskemaerne blev udsendt.  
 
Laura foreslog, at deltagelse i evaluering gøres til en konkurrence. Thor nævnte, at 
der blev gjort meget for at få svarprocenten i trivselsundersøgelsen op, og foreslog at 
hente erfaringer derfra.  

  
 De studerende fremhævede dårlige tal i to bachelorfag og nævnte et kandidatfag, 

hvor læringsaktiviteterne ikke har bidraget til udbytte af faget.  
 Ligeledes nævnte de studerende, at portefølje-eksamen i Radio blev indført for et år 

siden, men fungerer det? Hvorfor er der ikke indført portefølje-eksamen i Tv? Mor-
ten vil tage spørgsmålene op med håndværksunderviserne.  

 
 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
15/30954: Dispensation fra tilmeldingskrav i E2015 og F2016 – godkendt.  
15/29464: Dispensation fra tilmeldingskrav i E2015 – godkendt.  
15/30270, 15/30271: Dispensation til at stud.public. A og B skriver speciale sammen 
– godkendt.  
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15/30009: Dispensation fra eksamensbesvarelsens omfangskrav i Journalistiske 
værktøjer: Metode 1 – godkendt.  
15/30813: Dispensation til at blive afmeldt bachelorprojekt efter afmeldingsfristens 
udløb – afslået.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/29584: Bevilget sygeprøve i Journalistisk Filosofikum ved sommereksamen 2015.  
 
 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
15/29413: Meritoverførsel af Vidensfag 6: Journalistik, kommunikation og pr på 
baggrund af bestået fag ved RUC – godkendt.  
15/30251: Forhåndsmerit af Development and Globalisation fra Birkbeck University, 
England, til valgfrit (7. semester) – godkendt.  
15/30849: Forhåndsmerit af faget ’From Hunger Games to Avengers: Age of Ultron: 
Fantastiske kvinder i moderne film og tv’ fra Medievidenskab, SDU, til valgfrit (7. 
semester) – godkendt.  
15/29901: Meritoverførsel af faget Familie- og arveret fra KU til valgfrit (7. seme-
ster)  - godkendt.  
15/30420: Forhåndsmerit af fem fag fra KU til valgfrit – godkendt.  
15/30784: Forhåndsmerit af projektorienteret forløb (10 ECTS) fra Statskundskab, 
SDU, til individuel fagspecialisering inden for globalisering og kommunikation – 
godkendt.  
15/28454, 15/28455: Forhåndsmerit af MLAS540 Racism and Poverty in U. S. Soci-
ety samt MLAS520 Images of Upheaval: Social Documentary Photography fra Uni-
versity of North Carolina, Asheville, USA til individuel fagspecialisering inden for 
Liberal Arts – godkendt.  
15/30285: Forhåndsmerit af Humanitarian Intervention and Peace Building og Inte-
gration of Migrants in West European Societies (Specialised Policy Analysis) begge 
fra Statskundskab, SDU, samt Conflict and Peacemaking in Divided Societies fra KU 
til valgfrit – godkendt.  
15/28598: Forhåndsmerit af tre fag fra European University at St. Petersburg til indi-
viduel fagspecialisering inden for Russian and Eurasian Studies – godkendt.  
15/29532: Forhåndsmerit af to fag fra KU til individuel fagspecialisering inden for 
digital journalistik – godkendt.  
15/30283: Forhåndsmerit af seks fag fra KU til valgfrit – godkendt.  
15/30707: Forhåndsmerit af et fag fra CBS og fire fag fra KU til valgfrit –godkendt.  

 15/29989: Forhåndsmerit af seks fag fra AU til valgfrit – godkendt.  
15/30311: Forhåndsmerit af Diskursanalyse, konflikter og international politik fra 
KU til Mediesprog 5 – afslået, men KU-faget kan indgå som valgfrit. Forhåndsmerit 
af seks andre fag fra KU til valgfrit – godkendt.  
15/30266: Meritoverførsel af fag fra Medievidenskab, SDU – formanden blev be-
myndiget til at behandle sagen. 
15/30720: Forhåndsmerit af fag fra Statskundskab på SDU og fra KU til valgfrit - 
formanden blev bemyndiget til at behandle sagen. 
 
Sager behandlet af formanden: 
15/8389: Godkendt Journalistisk Håndværk 5: Journalistisk laboratorium på 20 
ECTS-point for en cand.public.-studerende i F2015.  
15/8377: Afslået meritoverførsel af Vidensfag: Politik og forvaltning på baggrund af 
Forvaltningsret fra BA-uddannelsen i Jura ved KU.  
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15/16611: Godkendt meritoverførsel af fag fra RUC til Vidensfag: Politik og forvalt-
ning; Journalistiske Værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1 samt Vi-
densfag: Økonomi.  
15/16614, 15/29540, 15/28015: Forhåndsgodkendt fag fra City University of New 
York (CUNY), Graduate School of Journalism: LING70100 Introduction to Theoret-
ical Linguistics til Mediesprog 5; JOUR72312 Data-driven Interactive Journalism 
eller JOUR75101 Data Skills til Metode 2; JOUR73102 Investigative Reporting eller 
JOUR72103 Introduction to International Reporting til 10 ECTS valgfrit. Samtidig 
afslået andre fag og bedt om yderligere pensum for enkelte fag.  
 
 

9. Eventuelt 
Jonas bemærkede, at Studiefremdriftsreformen har betydet, at studerende ikke mere 
kan shoppe rundt i fag, og foreslog, at Journalistik sender en mail til alle 
stud.public.’er om at huske at søge forhåndsmerit af fag i god tid, idet fx KUA har 
rykket deres frist for indsendelse af forhåndsgodkendelse frem. Jonas pointerede, at 
det fremover er vigtigt med orientering til studerende om merit og forhåndsmerit. 
 
Thor fortalte, at flere studerende havde oplevet tekniske vanskeligheder ved tilmel-
dingen til undervisning, så der vil måske komme ansøgninger om eftertilmelding.  
 

 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 13.50.  
 
 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  
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