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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 

4. april 2016 
J.nr. 033/578 

 
Referat af møde i  

 
Studienævn for Journalistik 

tirsdag 8. marts 2016  
 
 
Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder), Lene Rimestad, Niels Møller Mikkelsen, Peter 

Bro, Cille Holm Højvang Rasmussen, Lotte Bach Andersen, Sture Sandø, Thor He-
degaard Larsen, Johannes Michelsen (uddannelseskoordinator, observatør), Ca-
milla Pihl (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-2, 7, 6, 5, 4, 3 og 8. 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde 16. februar 2016 

Udskudt, fordi referatet ikke er udsendt. 
 
 
2. Meddelelser 

a) Indkaldelse af forslag til, hvem der skal have Undervisningsprisen og Forskningsformidlingspri-
sen i 2016.  

b) Referat af møde i Styrelsen for Center for Journalistik 21. september og 14. december 2015.  
 
De studerende blev opfordret til at huske at indstille undervisere. Thor lovede at gøre opmærksom 
på det på Facebook. Derudover ingen kommentarer. 
 
Meddelelser uden for dagsordenen 
c) Prodekanen for uddannelse har godkendt Morten Skovsgaard som formand og Cille Holm Høj-

vang Rasmussen som næstformand for Studienævnet og derudover udpeget Morten Skovs-
gaard som studieleder. 

 
 
3. Mediesprog 3 – skal der udbydes eksamen i juni måned 

Mediesprog 3 har sædvanligvis kun eksamen i januar (ordinær) og omprøve i februar. Af hensyn til 
de studerende, der mangler at bestå faget for at starte i praktik til august besluttede Studienævnet, 
at der skal udbydes eksamen i Mediesprog 3 (fagnr. 86018 02) i juni 2016.  
 
Der blev spurgt til Mediesprog 2. Dette fag har ordinær prøve i juni, og denne prøve er fælles med 
Radio/Tv, mens omprøven i august udbydes som både fælles med Radio/Tv og som en 3-dages 
hjemmeopgave, hvis Radio/Tv er bestået. Spørgsmålet gik på, om der også skulle udbydes en 3-
dages hjemmeopgave i den ordinære termin i juni. Svaret var nej – eventuelle studerende henvises 
til omprøven i august. Det vil være muligt at starte i praktik pr. 1. august, men studerende skal sør-
ge for at bede om fri i de dage, hvor omprøven i Mediesprog 2 afvikles, sådan at de kan tage ek-
samen i Mediesprog 2. 
 
 

4. Opfølgning på Uddannelsesberetning  
Morten orienterede om, at Uddannelsesberetning 2016 skal indleveres til Fakultetet den 8. april, og 
at den vil komme på som punkt på Studienævnets møde få dage forinden – den 5. april.  
 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studenteraktiviteter/undervisningsprisen
http://www.sdu.dk/forskning/forskningsformidling/forskningsformidlingspris
http://www.sdu.dk/forskning/forskningsformidling/forskningsformidlingspris
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_journalistik/ledelse+og+administration/styrelsen/referater_styrelsen
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Morten lagde herefter op til en drøftelse af stress-niveauet blandt de studerende foranlediget af så-
vel Studiemiljøundersøgelsen som også en helt aktuel henvendelse fra fjerde semester om ar-
bejdsbelastningen lige her og nu. 
 
Studienævnet havde en længere drøftelse af stressproblematikken.  
 
På den korte bane blev følgende tiltag vedr. fjerde semester aftalt: aflevering af obligatorisk opgave 
2 i Journalistisk håndværk 4 flyttes fra 18. marts til 27. april (med genaflevering 18. maj); både stu-
derende og Morten har allerede talt med Jonas om Mediesprog 4 og pensum i faget justeres ned. 
Filip bliver bedt om at fortsætte med at besvare spørgsmål til oprettelse af hjemmeside, så de stu-
derende ikke stresser over tanken om, at de ikke kan spørge nogen til råds.  
 
Der blev spurgt, hvad man gør, hvis man dumper den ordinære prøve i Mediesprog 4 i juni. Faget 
skal være bestået for at kunne starte i praktik pr. 1. august. Svaret var, at man starter i praktik og 
sørge for at bede om fri til at gå til omprøven i Mediesprog 4 i august måned. Skulle man (mod for-
ventning) ikke bestå faget ved omprøven, skal man søge Studienævnet om at måtte fortsætte i 
praktikforløbet.  
 
Til imødegåelse af stress på mellemlang og lang bane blev der bl.a. nævnt: 
 
- en nøjagtig lektionsplan med angivelse af dato og klokkeslæt for undervisning (også håndværks-

undervisning) skal foreligge minimum fra semesterstart. 
- klar definition af, hvad der forventes af de studerende i håndværksfag. 
- aflevering af eksamensopgaver i løbet af semestret er en stressfaktor – eksamen hele tiden. 
- hvorfor er der flere obligatoriske opgaver i samme fag? Eksempelvis var opgave 1 i Journalistisk 

håndværk 4 i F16 en nyhedsopgave, og netop den type opgave har de studerende haft på alle tre 
foregående semestre. 

- er det rimeligt, at et 5 ECTS-fag har to obligatoriske opgaver? 
- når der ikke gives feedback på obligatoriske opgaver, har de studerende intet ud af at skrive dem. 
- der har tidligere været tale om at få besøg af en stresscoach – dette blev efterlyst. 
- set over tid fylder praktikken mere end berettiget; de tre institutioner kører hinanden op, de stude-

rende kører hinanden op og ligeså gør mediearbejdspladserne. 
 
 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2016  
Morten orienterede Studienævnet om, at han har skåret i antallet af konfrontationstimer i nogle af 
fagene, og at baggrunden dels er det høje stressniveau blandt journalist-studerende, som SDU’s 
Studiemiljøundersøgelse har vist, og dels et ønske fra institutledelsen om at reducere antallet af 
timer, hvor underviseren står i undervisningslokalet.  

 
Mediesprog 1 
Godkendt.  
 
Journalistiske værktøjer: Journalistisk innovation 
Ændring i Skemalagt undervisning, antal total timer reduceret fra 135 til 125. 
Godkendt. 
 
Vidensfag: Sociologi 
Undervisningsuger reduceret fra 14 til 12, antal total timer reduceret fra 145 til 135.  
Godkendt. 
 
Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 
Skemalagt undervisning ændret fra 24 timer til 20 timer. Ny tekst i Målbeskrivelse. 
Godkendt.  
 
Journalistisk håndværk 2: Radio 
Godkendt.  
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Journalistisk håndværk 3: Tv 
Godkendt. 
 
Mediesprog 3 
Ny tekst i Formål, Indhold og Målbeskrivelse. Eksamensform nu hjemmeopgave.  
Godkendt. 

 
 Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 
 Godkendt.  
 
 Vidensfag: Økonomi 
 Godkendt; dog mangler der fagansvarlig samt angivelse af omfang for eksamensopgave.  
 
 Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 

Skemalagt undervisning reduceret fra 24 til 20, antal total timer reduceret fra 140 til 135.  
Godkendt. 
 
Aktuelle samfundsmæssige problemer 
Ny fagansvarlig er Filip Wallberg. Ny/ændret tekst i Formål, Indhold og Målbeskrivelse. 
Godkendt.  
 
Digital journalistik og projektledelse 
Nyt bachelorvalgfag. Deltagerbegrænsning på 15 studerende.  
Godkendt; dog mangler der fagansvarlig.  

 
 Bachelorprojekt 
 Godkendt. 
 

Mediesprog 5 
Ny/ændret tekst under Forudsætninger, Formål, Indhold og Målbeskrivelse samt ny ordinær prøve-
form (to porteføljeopgaver, der afleveres i januar). Omprøve fortsat en 6 timers skriftlig stedprøve.  
Studienævnet godkendte beskrivelsen under forudsætning af, at angivelsen af konfrontationstimer 
præciseres.  
 
Mediernes effekt på politiske holdninger og adfærd (10 ECTS) 
Nyt valgfag på kandidatniveau. Eksamen er en seminaropgave (hjemmeopgave). Ekstern censur, 
karakter efter 7-trinsskalaen. 
Godkendt. 
 
Journalistisk håndværk A 
Godkendt; dog mangler der fagansvarlig. 
 
Mediesprog A 
Nogle ændringer under Målbeskrivelse. Antal spørgsmål i multiple choice reduceret.  
Godkendt.  
 
Mediejura for journalister (cand.mag.-uddannelsen) 
Ny fagansvarlig.  
Godkendt. 
 
Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik (cand.mag.-uddannelsen) 
Antal underviste uger ændret fra 8 til 7. 
Godkendt.  
 
Digital praktik (cand.mag.-uddannelsen) 
Godkendt. 
Sture gjorde opmærksom på, at datoer for undervisningsdagene på SDU efterspørges inden læn-
ge, fordi samarbejdskontraker med eksterne partnere indgås allerede nu.  
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Speciale (cand.public.-uddannelsen) 
Vejlederkontrakt gøres til eksamensbetingelse. Speciale skal med virkning fra efteråret 2016 afle-
veres senest 2. juni (forårsspeciale) / 2. december (efterårsspeciale). Krav om, at specialet skal in-
deholde en artikel, som formidler specialets hovedkonklusioner i journalistisk stil bortfalder. 
Godkendt.  

 
Speciale (Linje B – under afvikling - cand.public.-uddannelsen) 
Vejlederkontrakt gøres til eksamensbetingelse. Speciale skal med virkning fra efteråret 2016 afle-
veres senest 2. juni (forårsspeciale) / 2. december (efterårsspeciale). Krav om, at specialet skal in-
deholde en artikel, som formidler specialets hovedkonklusioner i journalistisk stil bortfalder. 

  Godkendt. 
 
  Selvstuderet område (10 ECTS) (afvikling af gammel ordning for cand.public. linje A) 
  Ingen ændringer. 
  Godkendt.  
 
  Selvstuderet område (15 ECTS) (afvikling af gammel ordning for cand.public. linje A) 
  Ingen ændringer. 
  Godkendt.  
 
 
6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

16/8253: Udsættelse af afleveringsfrist for speciale begrundet i dokumenteret sygdom hos barn – 
godkendt.  
16/8188: Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav i F16, E16 og F17 samt framelding af 15 
ECTS fag i F16 – godkendt såfremt den studerende fremsender fyldestgørende lægeattest.  
 
Sager behandlet af formanden: 
16/6124, 16/3828: Godkendt eftertilmelding til fag og prøver i F16. 
16/7081, 16/7084 og 16/2574: Godkendt framelding af fag og prøver i F16.  

 
 
7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

16/6167: Meritoverførsel af faget Medietekstanalyse 1 fra Medievidenskab ved AU til 10 ECTS 
valgfrit på BA-uddannelsen – godkendt.  
16/7318: Meritoverførsel af fag fra det internationale basisstudium ved RUC til Vidensfag: Internati-
onal politik og organisation – godkendt.  
16/7324: Meritoverførsel af fagene Kommunikationsplanlægningens teori og Journalistisk formid-
ling fra RUC til Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations – godkendt.  
16/7027: Meritoverførsel af fagmodul Kommunikation fra RUC til Refleksionsfag: Journalistik, 
kommunikation og public relations – godkendt. 
16/5310: Meritoverførsel af fagene Krisekommunikation og pr samt Marketingskommunikation og 
pr fra SDU til Refleksionsfag: Journalistik, kommunikation og public relations – godkendt.  
16/5314: Meritoverførsel af faget Organisationskommunikation og ledelse fra SDU til Refleksions-
fag: Journalistik, kommunikation og public relations – godkendt.  
16/3371: Meritoverførsel af fagene Statskundskab (gro 1) og Statskundskab og krigshistorie (gro 2) 
fra Grundofficersuddannelse 1-2, Hærens Officersskole, til Vidensfag: International politik og orga-
nisation – godkendt.  
16/5316: Meritoverførsel af artikler og praktik ved Altinget til faget Journalistisk håndværk 4 – af-
slået, fordi uddannelsesbekendtgørelsen kun giver hjemmel meritoverførsel af beståede uddannel-
seselementer fra anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, og dermed ikke 
meritoverførsel af opnået praktisk erfaring. 
16/5309: Forhåndsmerit af 7 fag fra Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, til valgfrit på 
cand.public.-uddannelsen – godkendt. Faget Journalism Internship blev afslået, fordi det vurderes 
at have for stort overlap med det gennemførte praktikforløb på bacheloruddannelsen og således 
ikke giver faglig progression på cand.public.-uddannelsen. 
16/7311: Forhåndsmerit af 7 fag fra Macquarie University, Sydney, til valgfrit på cand.public.-
uddannelsen – godkendt.  
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8. Eventuelt 

Lene pointerede, at der er behov for at give de studerende orientering om lønforhandling / i at sæl-
ge artikler.  
 
Studienævnets semestermøde er fastlagt til tirsdag, den 3. maj 2016 kl. 12.15-13.15. Der er imid-
lertid planlagt et arrangement med Mads Brügger til samme dag. Semestermødet afvikles derfor fra 
kl. 12.00 – 13.00, og det er aftalt, at Mad Brügger går på fra kl. 13.00. Liselotte sørger for at opda-
tere mødeindkaldelsen til semestermødet i Outlook.  
 

 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.00.  
 
 
        Morten Skovsgaard 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  
  


