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             STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

             26. november 2015 

             J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag, den 10. november 2015  
 

Deltagere: Cille Holm Højvang Rasmussen, Johannes Michelsen (kom under pkt. 8), Ken-

neth Reinecke Hansen, Morten Skovsgaard (studieleder), Peter Bro, Thor Hede-

gaard Larsen, Camilla Pihl (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 
 

Afbud fra: Anne Lea Landsted og Laura Jónasdóttir.  

 
 

Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 9, 8, 3-7, 10-11. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 5. oktober 2015  

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

Der var ingen kommentarer til disse meddelelser: 
a) Studiemiljøundersøgelsen 2015   

b) Fakultetet har 13. oktober 2015fremsendt procedure for endelig merit samt skabeloner for hyppigt fo-

rekommende studienævnsafgørelser. 

c) Regler for orlov er ændret og kan læses på SDU’s hjemmeside:  

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov  

d) Dekanen har givet dispensation til at bachelorprojekter og specialer på Journalistik kan afleveres i pa-

pirform til og med sommer 2016.  

e) Indkaldelse af 11 BA-studerende på 3. semester til faglig vejleder, fordi et eller flere fag på første år 

ikke er bestået.  

 

Meddelelser uden for dagsordenen 

f) Studienævnet har ved skriftlig behandling godkendt fagbeskrivelser for to nye kandi-

datfag, som udbydes i F2016: 

Skriv kreativ nonfiktion, udbydes som både 10 og 20 ECTS 

Journalistisk entreprenørskab: Skab dit eget job, udbydes om både 10 og 20 ECTS 

g) Styrelsen for Videregående Uddannelser har den 3. november 2015 skrevet til 

DMJX, RUC og SDU om praktikpladssituationen på journalistuddannelserne.  

Peter oplyste, at Ministeriet er opmærksomt på, at der igen i E2015 mangler praktik-

pladser til journaliststuderende. Selve Store Matchdag er ved at blive evalueret, fordi 

dagen blev afviklet på en ny måde i E2015. Praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen 

inviteres med til næste studienævnsmøde i december måned.  

 

 

3. Projektorienteret forløb/praktik på cand.mag.-uddannelsen 

Peter orienterede om, at han og Morten kører runder med de cand.mag.-studerende, som 

er mindst lige så spændte på deres projektorienterede forløb på tredje semester, som de 

bachelorstuderende er på deres praktikforløb. Fremover vil Ralf Andersson blive vejle-

der for de cand.mag.-studerendes projektorienterede forløb. Studienævnet vil blive ori-

enteret, så snart der er mere konkret i forhold til, hvad cand.mag.-studerende skal/må 

lave på mediearbejdspladserne. 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studenteraktiviteter/studiemiljoeundersoegelsen
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov
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4. Kritik/feedback på bacheloruddannelsen 

Faglig vejleder Camilla Pihl opsummerede den feedback, som hun har fået fra tutorerne 

og fra de førsteårsstuderende: 

- der har været meget fokus på stress i tutortimer og med lejrcheferne, så emnet er nær-

mest ’talt op’; 

- der har til dato været afholdt to tutormøder med førsteårsstuderende, og tendensen er, 

at fremmødet bliver ringere jo længere henne i semestret, formentlig fordi de stude-

rende er godt i gang med studiet; 

- de førsteårsstuderende forstår ikke, hvorfor undervisningen i Journalistiske værktøjer: 

Journalistik innovation ligger sidst på semestret, for de har haft brug for faget fra star-

ten af semestret; 

- der er stor ros til Mediesprog, de studerende kan se meningen med faget; 

- de studerende nedprioriterer de akademiske fag til fordel for håndværksfagene, fordi 

de føler, at der ikke er nogen kommunikation mellem akademiske og håndværksfag; 

- eksamensformerne i de akademiske fag lægger ikke op til, at man er nødt til at følge 

undervisningen; 

- de studerende oplever for mange situationer, hvor de skal vælge mellem en obligato-

risk opgaveaflevering og en frivillig opgaveaflevering; 

- de førsteårsstuderende synes, at studiemiljøet er godt, og de oplever underviserne som 

meget engagerede.  

 

Kenneth oplyste, at håndværksunderviserne og underviserne i de akademiske fag forud 

for efterårssemestret havde siddet sammen og koordineret opgaveafleveringen på første 

semester.  

Peter konkluderede, at tutorordningen skal fortsætte næste år, men at der kun skal af-

holdes to faste møder i efterårssemestret. Cille supplerede med at foreslå mere reklame 

for at bruge tutorerne ved behov fremfor ved et egentligt møde.  

 

 

5. Studiemiljøundersøgelsen 2015 – Journalistik 

Thor orienterede om, at Studiemiljøundersøgelsen viser, at 44 % af de journalist-

studerende oplever symptomer på stress, hvilket er højere end gennemsnitten for alle 

studerende (24%). For godt halvandet år siden lavede KaJO (Kredsen af Journalist-

studerende i Odense) i samarbejde med Danmarks Journalistikforbund en undersøgelse 

af trivslen blandt de journaliststuderende på SDU og RUC samt de studerende på DMJX 

i Aarhus og Emdrup, og det er under overvejelse at lave en ny undersøgelse.  

 

 

6. Studienævnets semestermøde 

Studienævnets semestermøde med alle studerende afholdes tirsdag, den 15. december 

kl. 13-14. Der bliver udsendt mail til alle journalist-studerende via Center for Journali-

stik, og Camilla lovede at lægge info på årgangs-communities i Blackboard. 

Studienævnet havde følgende forslag til punkter på semestermødet: 

- har de førsteårsstuderende haft gavn af tutortimerne? 

- stress på studiet under henvisning til Studiemiljøundersøgelsen. 

- praktik på BA; hvordan bliver Store Matchdag i foråret; hvad sker der? 

 

 

7. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2015/16 

Godkendt.  
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8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

Studienævnet havde en principiel drøftelse af, hvad den overordnede praksis for udsæt-

telse af afleveringsfrister for bachelorprojekt og for speciale skulle være efter frem-

driftsreformens nye regler og bestemmelser. Der var enighed om, at der er forskel på 

bachelorprojekter, hvor der skal udarbejdes et journalistisk produkt i en 7-ugers produk-

tionsperiode og et speciale, der løber over et helt semester.  

Studienævnet enedes om, at der ved lægeattest over sygdom kan gives en uges udsættel-

se af bachelorprojekter eller alternativt kan der søges om at blive frameldt, så der ikke 

bruges et prøveforsøg. Begrundelsen for én uge er, at censor og eksaminator skal have 

passende tid til at vurdere projektet inden det mundtlige forsvar og at mere end én uge 

vil ændre i prøvens niveau i forhold til øvrige studerende.  

For så vidt angår specialer enedes Studienævnet om, at der ved lægeattest over sygdom 

kan bevilges det antal uger, lægeattesten dokumenterer uarbejdsdygtighed grundet syg-

dom; angives ingen sygdomsperiode i lægeattesten kan der bevilges to uger eller alter-

nativt kan der søges om at blive frameldt specialet i det givne semester.  

 

15/61784: Ansøgning om at blive frameldt prøverne i Mediejura og i Journalistikkens 

historie, værdigrundlag og historie – godkendt.  

15/59840: Ansøgning om fjerde prøveforsøg i Medier og politik – godkendt.  

15/61791: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale – afslået, fordi der 

ikke er dokumentation for, at den studerende selv er uarbejdsdygtig som følge af de an-

førte forhold. 

15/61779: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale grundet dokumente-

ret sygdom – godkendt.  

15/61790: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – der blev bevil-

get en uges udsættelse og henvist til, at den studerende kan søge om at blive frameldt 

bachelorprojektet i E2015. 

15/61814: Ansøgning om at blive frameldt BA-projekt i E2015 – afslået.  

15/61792: Ansøgning om at blive frameldt BA-projekt i E2015 grundet dokumenteret 

sygdom – godkendt.  

15/61780: Ansøgning om at blive tilmeldt prøven i Vidensfag 6: Journalistik, kommu-

nikation og public relations ved vintereksamen 2015/16 efter tilmeldingsfristens udløb – 

afslået.  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

15/60453: Forhåndsmerit af International Organizations and Cooperation fra Statskund-

skab på KU til valgfrit – godkendt.  

15/61785: Forhåndsmerit af 10 fag fra KU til valgfrit – de ni blev godkendt; Medier og 

politik fra KU afslået pga. for stort overlap med Refleksionsfag: Medier og samfund, 

som ansøgeren allerede har bestået på SDU. Ansøgning om 14 fag fra Metropolitan 

University i Prag til valgfrit – de syv fra retningerne Asian Studies and International Re-

lations og Anglophone Studies blev godkendt. De øvrige syv fag fra retningen Internati-

onal Relations and European Studies blev afslået, fordi de er på bachelorniveau. 

15/61932: Forhåndsmerit af to fag fra Designstudier på SDU til valgfrit – godkendt.  

15/61799: Forhåndsmerit af 12 fag fra KU til valgfrit – godkendt. Afslag på forhånds-

merit af ASOA15015U Media Sociology fra KU.  

15/61941: Forhåndsmerit af fag otte fra Statskundskab på SDU – fire godkendt, et afslå-

et, to aflyst. Forhåndsmerit af syv fag fra KU – fem godkendt, to afslået.  

15/61934: Forhåndsmerit af ni fag fra KU til valgfrit – godkendt.  

15/61835: Forhåndsmerit af syv fag fra KU til valgfrit – godkendt.  
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15/61797: Forhåndsmerit af fire fag fra KU og fire fag fra CBS til valgfrit - godkendt.  

15/61793: Forhåndsmerit af ni fag fag fra KU til valgfrit – godkendt.  

15/61783: Meritoverførsel af spanske sprogfag til valgfrit på 7. semester – afslået. 

15/60490: Meritoverførsel af Økonomiske principper A og Samfundsbeskrivelse A fra 

økonomistudiet ved KU (startmerit) – afslået.  

15/59841: Meritoverførsel af fag fra danskstudiet ved AU (startmerit) – afslået.  

15/53042: Meritoverførsel af Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –

teknikker 1-2, Vidensfag: Politik og forvaltning samt Vidensfag: Økonomi på baggrund 

af ækvivalerende fag fra RUC (startmerit) – godkendt.  

15/56230: Meritoverførsel (startmerit) af Refleksionsfag: Journalistikkens historie, vær-

digrundlag og etik på baggrund af Mediehistorie fra Film- og medievidenskab ved KU - 

godkendt. Afslag på overførsel af øvrige beståede fag ved KU. 

15/56236: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag fra bacheloruddannelsen i Tekno-

antropologi ved AAU – afslået.  

15/61782: Meritoverførsel (startmerit) fra en afsluttet bacheloruddannelse i Humanistisk 

Informatik: Kommunikation fra AU – den studerende gøres opmærksom på, at krav om 

ansøgning om startmerit kun gælder uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau og 

henvises til i givet fald at ansøge igen og angive, hvilke journalistikfag der søges merit 

af. 

15/61937: Forhåndsmerit af tre fag fra Medievidenskab til valgfrit på 7. semester – faget 

Mediekommunikation og mediesprog anno 2015 blev godkendt; fagene Visuel analyse 

og design samt Contemporary Fantastic Television Series from Game of Thrones to 

American Horror Story blev afslået.  

 

 

10. Valg af ny formand for studienævnet 

Peter orienterede om, at han er på orlov fra 1.1. til 30.6. i kommende forårssemester 

2016 og at han derfor trækker sig som formand for Studienævnet. 

Studienævnet valgte enstemmigt Morten Skovsgaard som ny formand for Studienævnet.  

 

 

11. Eventuelt 

- Cille gjorde opmærksom på, at tredje semester har komprimeret undervisning i stati-

stik (Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2) i uge 50 og 

51, men at der samtidig er prøveeksamen ’fuldt’ program i Radio i samme uge. Morten 

kigger på sagen. 

- Cille spurgt til, hvorfor den kommende januar-eksamen i Journalistik og samfund 2 er 

uden hjælpemidler. Hun argumenterede med, at man ikke kunne lave referencer, fordi 

det er umuligt at huske alle forfattere og årstal. Peter henviste til at gøre opmærksom på 

dette, når fagbeskrivelsen for faget skulle godkendes næste gang.  

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.00. 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


