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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
13. april 2016 
J.nr. 033/578 

 
Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 
tirsdag 5. april 2016  

 
 
Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder), Lene Rimestad, Niels Møller Mikkelsen (gik efter pkt. 7), Peter Bro, 

Cille Holm Højvang Rasmussen, Lotte Bach Andersen, Sture Sandø, Thor Hedegaard Larsen, Camilla 
Pihl (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
 
1. Godkendelse af referater af møde 16. februar og 8. marts 2016 
 Godkendt. 
  
 
2. Meddelelser 

a) Studieservice, SU har udsendt mail om kontrol af studieaktivitet til studerende, der er 
inaktive, og meddelt, at SU stoppes fra og med maj 2016.  

b) Brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om kvotefastsættelse for optag 2016 på 
universitetets bacheloruddannelser.  

c) Information fra Dekansekretariatet til studerende, der deltog i omprøven i Mediesprog 1 i 
februar 2016.  

d) Information om censorering og indkaldelse af censorer til mundtlige prøver. 
 
Behandlet ved skriftlig høring i Studienævnet 
e) Svar på høring vedrørende model for implementering af ny universitetslov på SDU. 
Ingen kommentarer til ovenstående meddelelser. 
 
Meddelelser uden for dagsordenen 
Artiklen ’De store mediearbejdspladser genindfører Panikdagen’ fra fagbladet Journalisten.  
Niels orienterede om den seneste udvikling. ’Panikdagen’ bliver afholdt 15. april på DMJX, og 
der deltager fire ansatte fra Journalistik. Peter oplyste, at der vil blive gjort alt muligt for at 
forhindre en gentagelse af dette forårs meget utilfredsstillende forløb. Peter, Morten og Niels vil 
udarbejde information til de studerende om, hvad de skal gøre, hvis de ikke får en praktikplads.  

 
 
3. Godkendelse af datoer for sommereksamen 2016 

Sture spurgte til, hvorfor eksamen i Håndværk på cand.mag.-uddannelsen ligger så forholdsvist 
sent i juni måned. Randi svarede, at udstyr og redigeringsudstyr i TV-lokalet er optaget af 
eksamen på BA i starten af juni, og eksamen på cand.mag. kan derfor først ligge efter eksamen 
på BA. 
Studienævnet godkendte eksamensplanen for juni 2016, og den offentliggøres under Eksamen 
på uddannelsernes hjemmesider. Plan for omprøver i august 2016 kommer snarest muligt til 
godkendelse i Studienævnet. 

 
 
4. Godkendelse af tidsforløb for BA-projekter i efteråret 2016 og foråret 2017 

De fremlagte datoer og tidsforløb blev godkendt og vil blive offentliggjort under Bachelorprojekt 
på www.sdu.dk/studieinfo/journalistik i løbet af april måned.  

 
 
 

http://journalisten.dk/de-store-mediearbejdspladser-genindfoerer-panikdagen
http://www.sdu.dk/studieinfo/journalistik
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5. Udkast til Uddannelsesberetning 2016 
Morten fremlagde afsnittene ’Opfølgning på handlingsplan 2014’, ’SWOT-analyse 2016’ samt 
’Handlingsplan 2016’. 

 Ad SWOT-analyse 2016 
Lene ønskede tilføjet, at der er for lidt forskning i journalistik i forhold til antallet af journalist-
studerende. 

 
 Ad Handlingsplan 2016 - ’Stress’ 

Morten angiver stress som det vigtigste punkt, fordi det handler om trivsel blandt de studerende. 
Morten oplyste, at han har lavet en spørgeskemaundersøgelse på andet semester BA og håber 
at lave en på fjerde semester også. Måske kan der laves fokusgrupper til at drøfte årsagerne til 
stress. Morten har netop haft møde med to studerende og et punkt, som han tog med fra 
mødet, var, at der er mange små eksaminer (5 ECTS) på BA-uddannelsen. Cille foreslog, at der 
laves tre fag à 10 ECTS pr. semester. Morten tænker også på muligheden for blokundervisning, 
men det er en udfordring i forhold til at få tildelt undervisningslokaler; det var ønskeligt med en 
særordning for Journalistik i forhold til lokaletildeling.  
Der undersøges pt. muligheden for at oprette en 5-årig uddannelse i Journalistik, og den 
mulighed bør afklares, før man går i gang med en større revision af den 3½-årige BA-
uddannelse.  
 
Ad Handlingsplan 2016 - ’Optagelsesprøve’ 
Ved optagelsen i 2016 frasorteres der for første gang ikke ansøgere på grundlag af den 
motiverede ansøgning; alle ansøgere kommer til den skriftlige optagelsesprøve. Selve den 
skriftlige optagelsesprøve er også ændret, idet referatopgaven er taget ud og i stedet for gives 
der længere tid til analyseopgaven. Der er øget pres ovenfra for at beskrive, hvad 
optagelsesprocessen måler på. Morten oplyser, at han ønsker at analysere optaget fra 2011 og 
fremefter for at se, hvordan de optagne studerende har klaret sig på uddannelsen. 
 
Når uddannelsesberetningen er færdig og revideret efter prodekanens kommentarer, vil den 
blive fremlagt til Studienævnets orientering.  
 

 
6. Behandling af klage (lukket punkt) 

Studienævnet havde modtaget en klage over en underviser på et obligatorisk fag. Klagen har 
været til udtalelse hos underviseren. Studienævnet drøftede klagepunkterne og svaret fra 
underviseren. Morten oplyste, at han har opfordret underviseren til at tage en snak med de 
studerende, og Morten har talt med underviseren, efter at dette er sket. Det vurderes, at 
læringsrummet i faget er genetableret, og der foretages ikke yderligere.  

 
 
7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/16315: Dispensation til at blive frameldt Mediejura samt Journalistik, kommunikation og 
public relations i F16 grundet sygdom – afventer lægeattest .  
16/15914: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale (2. prøveforsøg) begrundet i dokumenteret 
sygdom – bevilget.  
16/15795: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale (2. prøveforsøg) begrundet i særlige 
dokumenterede forhold – bevilget.  
16/15820: Udsættelse af afleveringsfrist for vejlederkontrakt samt afleveringsfrist for speciale (1. 
prøveforsøg) begrundet i dokumenteret sygdom – bevilget.   
16/16596: Dispensation til at blive frameldt Metode 1 i F16 grundet dokumenteret sygdom – 
bevilget.  
16/9216: Ansøgning om at starte i praktik, selv om faget Journalistisk Innovation ikke er bestået. 
Studienævnet bemyndigede formanden og Peter Bro til at afgøre sagen. [Afgørelsen blev, at 
ansøger får tilrettelagt en sygeprøve i faget begrundet i den indsendte lægeattest vedrørende 
vintereksamen. Sekr.]. 
16/17743: Tilmelding til de udgåede fag Journalistisk håndværk samt Mediesprog på 
cand.public. B-uddannelsen – bevilget.  
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16/8885: Dispensation til at få annulleret prøveforsøg i Journalistisk håndværk 2: Radio ved den 
ordinære prøve i januar 2016 grundet datomæssigt overlap med andre prøver – afslået. 
16/16406: Dispensation til at starte i praktik i august 2016, selv om Mediesprog 3 og 
Journalistisk håndværk 4 ikke er bestået. Ansøgeren er ikke tilmeldt nogen af prøverne ved 
sommereksamen 2016 – afslået.  
16/16462: Dispensation til at få tilrettelagt prøve i Mediesprog A på cand.mag.-uddannelsen i 
august 2016 – afslået.  
2801xx: Studieservice har sendt en ansøgning om optagelse på bacheloruddannelsen i 
Journalistik til udtalelse. Der søges om dispensation fra for sent indsendt ansøgning og om et 
fjerde prøveforsøg i et obligatorisk fag. Studienævnet afslog det ansøgte.  

 
 Sager behandlet af formanden: 
 16/8897: Godkendt tilmelding til undervisning og prøver i F16 efter tilmeldingsfristens udløb.  
 
 
8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/6166: Meritoverførsel af Medier og Samfunn fra Universitetet i Agder, Norge, til 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 – godkendt.  
16/7986: Forhåndsmerit af fag fra Macquarie University, Sydney, Australien (MECO 826 Data 
Journalism til Journalistiske værktøjer: Metode 2. APPL 940 Language for Specific Purposes 
eller APPL 911 Pragmatic and Intercultural Communication eller APPL 920 Linguistics and 
Language Teaching til Mediesprog 5. 14 kandidatfag til valgfrit) – godkendt. 
16/4830: Forhåndsmerit af 18 fag fra Royal Melbourne Institute of Technology, Australien til 
andet semester på cand.public.-udddannelsen. Studienævnet godkendte 10 af fagene til valgfrit 
på uddannelsen, afslog tre fag som erstatning for Journalistiske værktøjer: Metode 2 og afslog 
andre fem fag som erstatning for Mediesprog 5.  

 
 
9. Eventuelt 

- Junimødet blev flyttet fra mandag 27. juni til fredag 24. juni, samme tid kl. 13-15.30. 
Sekretæren udsender opdateret Outlook-indkaldelse. 

- Thor havde ros til sidste mødes flytning af opgaveafleveringer på fjerde semester; det gav de 
studerende luft. 

- Cille spurgte til, om praktik skal på dagsordenen for semestermødet 3. maj 2016. Svaret er 
ja. 

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.20.  

 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


