
 
’              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              7. april 2015 
              J.nr. 033/578 
 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 
tirsdag den 24. marts 2015  

 
Deltagere: Cille Holm Højvang Rasmussen, Jonas Rovsing Hjortdal, Laura Jónasdóttir, Peter Bro, 

Thor Hedegaard Larsen, Sarah Bech Lundegaard (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen 
(sekretær). 

 
Afbud fra: Anne Lea Landsted og Kenneth Reinecke Hansen. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde 23. februar 2015  

Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
Ingen kommentarer til disse meddelelser: 
a) Dekanen har godkendt Peter Bro som ny formand og Laura Aller Jónasdóttir som 

næstformand for Studienævnet. 
b) Dekanen har godkendt studieordning for cand.public.-uddannelsen gældende fra 

1. februar 2015.  
c) Høring over udkast til bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt æn-

dringsbekendtgørelser til uddannelses- og deltidsbekendtgørelser.  
d) Ansøgninger om orlov og indsendelse af lægeattest ved sygdom ved eksamen skal 

fremover indsendes til Studieservice via SPOC.  
e) Orienteringsmøde om STADS VIP – digitale eksamensprotokoller. 
f) Referat af møde i Censorkorps for Journalistik den 15. december 2014.  
g) Censorrapporter fra vintereksamen 2014/15.  

 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

h) Studieservice, Eksamen, sender 23. marts 2015 mails til små 900 studerende på 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om at de er faldet for studieaktivitetsreglen 
på SAMF og at de dermed risikerer at blive udskrevet. På Journalistik drejer det 
sig om 23 bachelorstuderende og 58 kandidatstuderende.  

i) Dekanen har 19. marts 2015 godkendt studieordningen for cand.mag.-uddannelsen 
i Journalistik.  

j) Tilmelding til undervisning i efterårssemestret 2015 starter 10. maj, slutdatoen er 
ikke fastsat endnu. 

k) Ændring af organisering i Studieservice samt oprettelse af et hovednummer til 
Studieservice: 6550 1050, daglig åbningstid kl. 10-14 alle hverdage. 

l) Frist for eksamenstilmelding eller ændring af automatisk eksamenstilmelding for 
ordinære prøver i sommeren er 20. - 30. marts 2015.  

 
Sarah fortalte, at hun er begyndt at få henvendelser fra studerende vedr. studieinakti-
vitet, og derudover efterlyste hun besked om, hvad hun skal sige til studerende, der 
spørger om konsekvenserne af ikke at få en praktikplads fra 1. august. Peter svarede, 
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at der arbejdes på at få afklaret en række spørgsmål vedrørende praktik og Studie-
fremdriftsreform, og at han håber på snarligt svar.  

 
 
3. Udpegning af studieleder for Journalistik 

Studienævnet pegede på lektor Morten Skovsgaard som ny studieleder fra 1. april 
2015. Forslaget sendes til godkendelse hos dekanen.  

 
 

4. Sommereksamen 2015  
I forhold til de fremlagte forslag til datoer for ordinære prøver i juni og omprøver i august 
blev datoen for aflevering af Journalistiske værktøjer: Metode 1 på cand.public.-uddannelsen 
flyttet til torsdag den 11. juni. Studienævnet godkendte herefter alle datoer. 
 
Studienævnet godkendte endvidere, at afviklingen af mundtlige prøver tilrettelægges, så der 
gives ét samlet mødetidspunkt for alle eksaminander, der skal eksamineres om formiddagen, 
og ét samlet mødetidspunkt for alle eksaminander, der skal eksaminere lige efter frokost, og 
så fremdeles.  

 
 
5. Godkendelse af tidsplan for bachelorprojekter 2015-16 

Studienævnet godkendte de fremlagte tidsplaner for bachelorprojekter i undervisningsåret 
2015-16. Tidsplanerne offentliggøres på uddannelsens hjemmeside under Bachelorprojekt.  
 
 

6. Drøftelse af tidsplan for specialer 
Som følge af Studiefremdriftsreformen skal specialeskrivningsprocessen fremadrettet følge 
semestrene/eksamensterminerne, og der skal være faste afleveringsdatoer for specialer. 
De kandidatstuderende begynder at efterlyse informationer og frister for, hvordan speciale-
skrivningen skal foregå i efterårssemestret, hvor Studiefremdriftsreformen får virkning for al-
le indskrevne studerende.  
Peter vil sammen med den kommende studieleder, Morten Skovsgaard, gå videre med plan-
lægningen af specialeforløb.  

 
 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
15/8370: Ansøgning om at aflevere omprøve i Refleksionsfag: Journalistikkens hi-
storie, værdigrundlag og etik efter afleveringsfristens udløb – Studienævnet bemyn-
digede formanden til at afslå ansøgningen, hvis det kan bekræftes, at der ikke var 
tekniske problemer med Blackboard på afleveringstidspunktet.  
15/16627: Ansøgning om dispensation til at få tilføjet en side til en allerede afleveret 
opgavebesvarelse efter afleveringsfristens udløb – afslået.  
15/15944: Ansøgning om seks mdrs. udsættelse af afleveringsfrist for speciale grun-
det dokumenteret sygdom – godkendt.  
15/16267: Ansøgning om at starte i praktik pr. 1. august 2015, selv om studieordnin-
gens krav ikke er opfyldt. Ansøgeren havde nu indsendt lægeattest og anmodning om 
sygeorlov. Studienævnet udsatte behandlingen og ønskede at få tilsendt studieplan 
for de manglende fag på andet, tredje og fjerde semester af uddannelsen.  
 
Sager behandlet af formanden: 
15/8199, 15/9582: Godkendt tilmelding til undervisning på fjerde semester af bache-
loruddannelsen efter tilmeldingsfristens udløb.  
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15/8228: Godkendt tilmelding til undervisning på første semester af cand.public.-
uddannelsen efter tilmeldingsfristens udløb.  
 
 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
15/8377: Ansøgning om meritoverførsel af Vidensfag: Politik og forvaltning på bag-
grund af faget Forvaltningsret, der er bestået som del af en afsluttet bacheloruddan-
nelse i jura på KU – udsættes. 
14/52557: Ansøgning om meritoverførsel af Vidensfag: Politik og forvaltning på 
baggrund af Grundkursus i politologi fra RUC samt meritoverførsel af Vidensfag: 
Økonomi på baggrund af Grundkursus i Økonomi fra RUC – udsættes. 
 
Sager behandlet af formanden: 
15/8381: Godkendt forhåndsmerit af faget medie- og kulturhistorie II fra Medievi-
denskab, SDU, til 10 ECTS-point valgfrit på bacheloruddannelsen. 
15/5716: Godkendt forhåndsmerit af kurser fra KU til individuel fagspecialisering 
inden for politiske processer/samfundsforhold. 
15/5123 Godkendt forhåndsmerit af kurser fra New Mexico State University, USA, 
til 10 ECTS-point valgfrit på kandidatuddannelsens linje B.  
15/3654: Godkendt meritoverførsel af Vidensfag 5: International politik og organisa-
tion på baggrund af faget International politik fra en afsluttet bacheloruddannelse i 
Statskundskab fra KU.  
15/9343: Godkendt meritoverførsel af Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -
metoder og –teknikker 1 + 2 på baggrund af Metode og undersøgelsesdesign 1 + 2 
fra Medievidenskab på SDU. 
15/3645: Godkendt meritoverførsel af Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -
metoder og –teknikker 1 på baggrund af Metode og undersøgelsesdesign 1 fra Me-
dievidenskab på SDU. 
 
 

9. Eventuelt 
Laura spurgte til, om studerende der har fået merit på baggrund af et fag fra en tidli-
gere uddannelse (”tvangsmerit”), skal tage ekstra fag på det semester, hvor det meri-
terede fag er placeret? Svaret er nej; tilmeldingskravet på 30 ECTS vil blive nedskre-
vet med de antal ECTS, som meritten dækker over, i de pågældende semestre. Se evt. 
også under Tema 5 – Bedre merit ved studieskift. 
 
 
 

Mødet startede kl. 13.15 og sluttede kl. 14.10. 
 
 

        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  

3 af 3 
 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdriftsreformen/Tema_5

