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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
6. september 2016 

J.nr. 033/578 
 

Referat af møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 23. august 2016  

 
 

Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder), Lene Rimestad, Niels Møller Mikkelsen, Thor Hedegaard Larsen, 
Johannes Michelsen (uddannelseskoordinator, observatør) og Liselotte Nielsen (sekretær). Derudover 
deltog Randi Willert Top (eksamensplanlægger), Maria Grønbjerg (skemaplanlægger) samt Gitte Barton 
fra Kommunikation og Uddannelse. 

 
Afbud fra: Cille Holm Højvang Rasmussen, Lotte Bach Andersen og Mathias Søndergaard (faglig vejleder). 
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde 24. juni 2016  
 Godkendt.  
 
 
2. Meddelelser 

a) Nyhedsbrev juni 2016 fra dekanen. 

b) Mail af 30. juni 2016 til alle studerende om, at bachelorprojekter fra 1. februar 2017 skal skrives i grupper. 

c) Nye bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m.: 

Bekendtgørelse nr. 1061 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.  

Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universiteterne. 

Bekendtgørelse nr. 1067 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved 

universiteterne. 

Bekendtgørelse nr. 1068 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved 

universiteterne. 

Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelser ved universiteterne. 

Bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 

d) Meddelelse fra Studieservice, Eksamen, om at der er udsendt varsel om udmeldelse til 70 kandidatstuderende 

under Samfundsvidenskab. Det handler om studerende, der er optaget 2014 eller tidligere og som ikke har optjent 

ECTS-point.  

e) Status for tilbudte studiepladser på SDU pr. 30. juli 2016 – bacheloruddannelser. 

f) Information om optagelsesbesked m.m. til de nye bachelorstuderende. 

g) Mail af 2. august 2016 til alle studerende om, at den ændrede fremdriftsreform er trådt i kraft. Der kan læses mere 

om ændringerne her: 

Tilmelding til fag og prøver 

Studieaktivitet (bestå-krav)  

Senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser (tidsgrænser)  

Orlov 

h) Kommentar fra professor Sten Schaumborg-Müller, Juridisk Institut, vedrørende reduceringen af ekstern censur på 

fag.  

 
Peter orienterede om, at man på sidste uges institutseminar havde diskuteret en reform af 
journalist-uddannelsen. Drøftelserne fortsætter, og så snart der er konkrete forslag, vil de blive 
bragt op i Studienævnet.  
Ad b): Studienævnet drøftede kort kravet om, at bachelorprojekter fra og med forårssemestret 
2017 skal skrives i gruppevis, herunder at forårssemestre er en re-eksamenstermin for 
bachelorprojekter i journalistik. Studienævnet pointerede, at bachelorprojekter på journalistik er 
individuelle såvel i produktionsperioden som i slutproduktet, idet studerende har meget 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183444
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183435
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183436
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183437
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183446
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/fag_og_prove
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/studieaktivitet
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/senest_afslutning_bachelor_kandidat
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov
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forskellige baggrunde afhængig af, hvor de har været i praktik, og at der ofte er aftale om, at 
bachelorprojektet er en journalistisk produktion til et konkret medie. Studienævnet bad Morten 
tage problematikken op med prodekanen. 
Ad d): Det blev præciseret, at de 70 kandidatstuderende, som er varslet om udmeldelse, er fra 
hele Samfundsvidenskab og ikke kun fra Journalistik.  
Øvrige meddelelser blev taget til efterretning. 

 
 
3. Evaluering af undervisning 
 Morten Skovsgaard har sendt en mail med følgende tekst til prodekanen: 

På studienævnsmødet på journalistik i juni udtrykte underviserne utilfredshed med den måde, 
de digitale undervisningsevalueringer fungerer på. Dels lukker evalueringerne for tidligt på 
semestret, hvor det i nogle fag ikke giver mening for de studerende at evaluere faget endnu. 
Det giver anledning til evalueringer med begrænset validitet og brugbarhed, og samtidig er det 
formentlig en væsentlig årsager til de lave svarprocenter, som igen gør det mere usikkert at 
basere ændringer i faget på evalueringerne. Derudover savner underviserne muligheden for at 
få flere fagspecifikke spørgsmål ind i evalueringerne, som de kan bruge til at justere deres 
undervisning efter. De studerende sluttede op om denne kritik, som jeg lovede at sende videre 
til dig som input til overvejelser omkring evalueringerne. 

 
 
4. Cand.mag.-studieordning – indskrænkning af valgfag 

Studienævnet godkendte, at der skal gælde samme krav til valgfag på cand.mag.-uddannelsen 
som på bacheloruddannelsen, nemlig at valgfag skal knytte direkte an til journalistiske 
principper og/eller praksis. Kravet indføres i studieordning 2016 og har virkning for studerende 
optaget i 2016 og fremefter. 

 
 
5. Studieordning for bacheloruddannelsen 

Studieordningen for bacheloruddannelsen indeholder 5 ECTS for meget ekstern censur i forhold 
til fakultetets beslutning om, at der maksimalt må være ekstern censur på de antal ECTS-point 
som eksamensbekendtgørelsen kræver. Studienævnet besluttede, at Mediesprog 2 ændres fra 
ekstern censur til internt bedømt, næste gang der er eksamen i faget (sommeren 2017). 
  

 
6. Godkendelse af eksamensdatoer 

De fremlagte datoer for ordinær prøve i august og september samt omprøve i december for 
bachelorvalgfagene Digital journalistik og projektledelse samt Aktuelle samfundsmæssige 
problemer blev godkendt.  
 
 

7. Ændring af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2016 
Studienævnet behandlede følgende sager: 
 
Mediesprog 1 
Antal undervisningstimer ændres fra 15 uger à 3 timer til 11 uger à 3 timer – godkendt.  
 
Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik (BA) 
Prøveformen ændres fra 3 døgns hjemmeopgave til 3 timers skriftlig stedprøve med alle 
hjælpemidler – godkendt. Peter bemærkede, at det er godt at afprøve ny eksamensform, men 
udtrykte bekymring, fordi faget er klassificeret som refleksionsfag.  
 
Sager behandlet af formanden: 
Godkendt ændring i timetal og –fordeling for faget Journalistikkens historie, værdigrundlag og 
etik (cand.mag.-uddannelsen) fra 3 timer i 8 uger til 2 timer i 10 uger. 
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8. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2017 
Der var fremlagt følgende fagbeskrivelser: 
 
Bachelorfag 
Journalistisk håndværk 2: Radio 
Journalistisk håndværk 3: Tv 
Mediesprog 2 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 1 
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1 
Journalistisk håndværk 4 
Mediesprog 4 
Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations 
Vidensfag: International politik og organisation 
Journalistiske værktøjer: Mediejura for journalister 
Praktik, 12 mdr. 
 
Kandidatfag 
Journalistiske værktøjer: Metode 1 
Journalistisk håndværk B 
Mediesprog B 
 
Der var spørgsmål til: 
International politik og organisation – hvordan skal faget skemalægges? 
Mediesprog 4 – ”egne noter” som hjælpemidler, hvordan skal det forstås? 
 
Studienævnet besluttede, at der generelt i alle håndværksbeskrivelser skal stå, at ”produktet 
skal umiddelbart kunne publiceres”. 
 
Morten vil gennemgå alle fagbeskrivelser for foråret 2017 og angive maksimale sidetal for 
besvarelser i det omfang, det ikke allerede er anført. 
 
Alle fagbeskrivelserne fremlægges igen på næste møde til Studienævnets godkendelse.  
 
 

9. Ny studienævnsstruktur 
Som nævnt i dekanens nyhedsbrev (punkt a under Meddelelser) vil antallet af studienævn 
under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blive reduceret fra 14 til 5 pr. 1. januar 2017. Det 
betyder, at Studienævn for Journalistik ikke eksisterer som selvstændigt studienævn efter 
denne dato. Journalistik vil komme til at høre under i et nyt studienævn, der er fælles for 
Statskundskab (campus Odense), Europæiske Studier (campus Sønderborg) og Sociologi 
(campus Esbjerg) og altså Journalistik (campus Odense). 
 
Det nye fælles studienævn vil omfatte uddannelserne i Statskundskab, Samfundsfag, 
International Security and Law (MOISL), Comparative Public Policy and Welfare Studies, 
Journalistik, Europæiske Studier samt Sociologi og Kulturanalyse. 

 
Lene pointerede, at megen viden går tabt, når der centraliseres, og at dialogen i studienævnet 
mellem undervisere og studerende samt mellem ledelse og sekretær går tabt. Lene påpegede 
derudover, at journalistik har en anden type studerende og stor kontakt med branchen 
(aftagere).  

 
 
10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/41383: Dispensation til fjerde prøveforsøg i Mediesprog 3 – afslået, fordi der ikke er 
fremsendt dokumentation for de angivne forhold.  
16/42028: Dispensation til fjerde prøveforsøg i Journalistik, kommunikation og public relations – 
afslået, fordi der ikke foreligger dokumenterede usædvanlige forhold. 
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16/35057: Dispensation til at blive frameldt omprøven i International politik og organisation i 
august 2016 – bevilget. 
16/41376 og 16/42989: Dispensation til at få bedømt eksamensbesvarelse i Journalistik 
håndværk 2: Radio og i Mediesprog 2, selv om produktet er afleveret som Hindenburg-fil og ikke 
i mp3-format – afslået.  
16/42030: Dispensation til at blive frameldt to fag samt ½ års længere tid til at færdiggøre 
uddannelsen – godkendt, ny slutdato for uddannelse 31. august 2018.  
16/42029: Dispensation fra reglen om at bestå én prøve og 45 ECTS i studieåret 2016/17 – 
bevilget.  
16/40867: Udsættelse af tidsfrist for at bestå førsteårsprøven med to år, indtil sommereksamen 
2019, samt dispensation til at deltage i omprøve i Mediesprog 2 i august 2017 uden at have 
deltaget i ordinær prøve – bevilget.  

 
 Sager behandlet af studienævnsformanden: 

16/37768: Dispenseret fra krav om tilmelding til 30 nye ECTS i E16 pga. manglende 
praktikplads.  

 
 
11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/41379: Meritoverførsel (startmerit) af tre beståede fag fra BA i Journalistik til cand.mag. i 
Journalistik – afslået, fordi niveau, omfang og indhold ikke dækker kandidatfagene. 
16/42042: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag ved Sambas, RUC. Godkendt BK1 
Grundkursus Politologi til Vidensfag: Politik og forvaltning; BK2 Grundkursus Sociologi til 
Vidensfag: Sociologi samt BK3 Samfundsvidenskabelig metode + Basisprojekt 1 til 
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1.  
16/42041: Meritoverførsel (startmerit) af BA-enkeltfaget ”Det journalistiske håndværk” (10 
ECTS) fra DMJX til cand.mag.-uddannelsen i Journalistik – afslået, fordi niveau, omfang og 
indhold ikke dækker noget håndværksfag på cand.mag.-uddannelsen. 
16/41007: Meritoverførsel (startmerit) af første og andet år af den 5-årige læreruddannelse ved 
Den Frie Lærerskole, Ollerup, til bacheloruddannelsen i Journalistik – afslået. 
16/40874: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag på bacheloruddannelsen i 
Kommunikation og digitale medier ved Aalborg Universitet, København, til bacheloruddannelsen 
i Journalistik – afslået.  
16/37965: Meritoverførsel (startmerit) fra en afsluttet bacheloruddannelse i engelsk og 
samfundsfag ved KU samt bestået fag fra DMJX til bacheloruddannelsen i Journalistik – delvist 
godkendt. Sociologi overføres til Vidensfag: Sociologi. 
16/39734: Meritoverførsel (startmerit) fra en afsluttet HA i Strategisk Kommunikation ved SDU til 
bacheloruddannelsen i Journalistik. Godkendelse af merit af Researchtilgange 1+2 på baggrund 
af Kvantitative analyseredskaber 1+2 og Analyse af kvantitative survey data (Videregående 
kvantitative analyser). Godkendelse af merit af Vidensfag: Økonomi på baggrund af 
Samfundsøkonomiske rammebetingelser.  
16/38169: Meritoverførsel (startmerit) fra en uafsluttet HA i Strategisk Kommunikation ved SDU 
til bacheloruddannelsen i Journalistik. Godkendelse af merit af Researchtilgange 1+2 på 
baggrund af Kvantitative analyseredskaber 1+2 og Analyse af kvantitative survey data 
(Videregående kvantitative analyser). Godkendelse af merit af Vidensfag: Økonomi på 
baggrund af Samfundsøkonomiske rammebetingelser.  
16/39738: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag på bacheloruddannelsen i 
Erhvervsøkonomi/psykologi ved CBS til bacheloruddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/38924: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag på den Humanistiske 
Bacheloruddannelse ved RUC til bacheloruddannelsen i Journalistik – afslået.  
16/40871: Meritoverførsel (startmerit) af beståede fag på bacheloruddannelsen i Dramaturgi 
med tilvalg i Journalistisk formidling fra AU – afslået.  
16/40870: Meritoverførsel af Mediesprog 3 på baggrund af faget Mellommenneskelig Kommuni-
kasjon fra Universitetet i Agder, Norge – Studienævnet bemyndigede formanden til at behandle 
ansøgningen [efterfølgende godkendt. Sekr.] 
16/41380: Meritoverførsel af Mediesprog 3 på baggrund af faget Tale og Tekst fra IVK, SDU – 
godkendt.  
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16/38558: Meritoverførsel af Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 på baggrund af faget 
Medier og Samfunn fra Universitetet i Agder, Norge – afslået.  

 
 Sager behandlet af formanden: 

16/30254: Godkendt forhåndsmerit af sommerskolefaget The Economic History of Europe ved KU til 

valgfrit på cand.public.-uddannelsen.  
 
 
12. Eventuelt 

Lene oplyste, at Journalistforbundet foretager en undersøgelse af trivsel og stressniveau blandt 
journaliststuderende i hele landet.  

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 13.50. 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


