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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
7. december 2016 

J.nr. 033/578 
 

 

Referat af møde i  
 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 22. november 2016 

 
Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder), Niels Møller Mikkelsen, Sture Sandø, Lotte Bach Andersen, Peter 

Bro, Mathias Søndergaard (faglig vejleder), Johannes Michelsen (kom under pkt. 5 og gik under pkt. 8) 
og Liselotte Nielsen (sekretær). Derudover deltog Randi Willert Top (eksamensplanlægger), Maria 
Grønbjerg (skemaplanlægger) under pkt. 1-6.  

 
Afbud fra: Thor Hedegaard Larsen og Cille Holm Højvang Rasmussen.  
 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde 25. oktober 2016  
 Udsat, fordi referatet ikke er udsendt endnu. 
 
 
2. Meddelelser 

Liselotte gjorde opmærksom på, at digitaliseringen af mødemateriale er udsat til efter nytår. 
Morten gjorde opmærksom på, at der lige nu (22. og 23. november) er valg til studienævnene; 
Morten udsender reminder til alle studerende om at huske at stemme. Morten nævnte 
derudover, at det til næste studienævnsvalg bør overvejes at lave et repræsentationsområde for 
journaliststuderende, sådan at det sikres, at der kommer både en bachelor- og en 
kandidatstuderende ind i studienævnet.  

 Lotte har erklæret sig villig til at sidde i det kommende uddannelsesudvalg for Journalistik.  
 

a) Procedure for behandling af ansøgning om annullering af prøveforsøg grundet sygdom. 
b) Information om aflevering af bachelorprojekter 2. december 2916.  
c) Opdaterede regler for eksamen på SDU. 
d) Status på ”Projekt Digitalisering af studienævnene”. 

 
 Meddelelser uden for dagsordenen 

e) Meddelelse fra dekansekretariatet om, at tidsgrænsen for gennemførsel betyder, at 
studerende der ikke overholder normalforløbet, mister retten til tre prøveforsøg i et fag – i 
særdeleshed i specialet. Der er 11. november 2016 sendt mail til alle studerende på 3. og 4. 
semester af kandidatuddannelserne om dette.  

f) Kampagne om eksamenssnyd.  
g) Mail til alle medarbejdere og studerende ved SDU om valg 2016.  
h) Til Studienævn for Europæiske Studier, Journalistik, Sociologi og Statskundskab er følgende 

fem undervisere valgt (fredsvalg): Morten Skovsgaard (Journalistik), Gunnar Svendsen 
(Sociologi), Morten Kallestrup, Michael Seeberg, Jaume Pinos (Statskundskab inkl. 
Europæiske Studier). 

i) Meddelelse om ændring i blanketsystemet (BA-projekter), der gør, at det ikke er muligt for 
studerende at oprette og igangsætte en emnevalgs- og –vejlederblanket med kun én 
studerende på.  

j) Morten Skovsgaard har sendt mail til alle undervisere på journalistuddannelserne om at de 
skal huske at afsætte tid til, at de studerende kan evaluere undervisningen; 
undervisningsevalueringen er åben 14. – 27. november 2016.  

 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/snyd
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 Ingen kommentarer til øvrige meddelelser. 
 
 
3. Godkendelse af læseplan for forårssemestret 2017 

Morten benyttede lejligheden til at præcisere, at fagbeskrivelser skal være nøjagtige og præcise 
nok til, at de kan bruges til skemaplanlægning. Maria oplyste, at hun dagen før har udsendt mail 
til alle undervisere om placeringen af deres undervisning i foråret. Peter vil minde underviserne 
om, at de skal tjekke, at de ikke er dobbeltbookede (fx pga. aftaler, som kører uden om 
skemaplanlæggeren).  
 
Læseplanen blev godkendt.  
 
 

4. Godkendelse af eksamenspensum for vintereksamen 2016/17 
Studienævnet godkendte pensum for: 
 
BA 
Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 
Vidensfag: Sociologi 
Journalistisk håndværk 2: Radio 
Journalistisk håndværk 3: Tv  
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 2 
Refleksionsfag: Journalistik og samfund 2 
Mediesprog 1 
Mediesprog 3 
Aktuelle samfundsmæssige problemer 
Digital journalistik og projektledelse 
 
KA  
Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 

 Mediejura for Journalister 
 Mediesprog A 
 Journalistisk håndværk A 
 Mediesprog 5 
 Journalistiske værktøjer: Metode 2  
 Mediernes effekt på politiske holdninger og adfærd 
  
 
5. Betingelser for at måtte starte i praktik 

Morten redegjorde for forslaget om at ændre i, hvilke fag der skal være bestået, for at starte i 
praktik. Studienævnet drøftede forslaget, og hvornår det skal træde i kraft. Studienævnet 
besluttede: 
 
- Ved de kommende praktiksøgning i foråret 2017 og i efteråret 2017 (dvs. for studerende 

optaget 2015 og tidligere) fortsætter de hidtidige krav, dvs. bestået førsteårsprøve (60 
ECTS) samt Journalistisk håndværk 3 og 4 samt Mediesprog 3 og 4 (30 ECTS) = tilsammen 
90 ECTS. Kravet gælder for at starte i praktik.  

 
- Ved praktiksøgningen i foråret 2018 og fremefter (dvs. for studerende optaget i 2016 og 

fremefter) ændres kravene til at være: bestået førsteårsprøve (30 ECTS), alle fag på andet 
semester (30 ECTS) inkl. enten Journalistisk håndværk 2 eller 3, samt Journalistisk 
håndværk 2 eller 3 og Mediesprog 3 på tredje semester (15 ECTS) = tilsammen 75 ECTS. 
Kravet gælder for at komme med i praktiksøgningsrunden, altså allerede ved 
ansøgningstidspunktet i april måned. 

 
Det blev endvidere drøftet at udbyde prøve i Mediesprog 2 (tredages hjemmeopgave) i 
vinterterminer for at give studerende mulighed for at få til reeksamen i faget om vinteren. 
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Liselotte skal undersøge, hvor mange studerende der mangler at bestå Mediesprog 2 fra 
sommereksamen 2016, og herefter skal punktet tages op igen. 
 
Det blev nævnt, at det er vigtigt at orientere de studerende om de nye regler for at søge praktik.  
 
 

6. Fagbeskrivelse for BA-projekt i forårssemestret 2017 
Udsat til næste møde. 
 
 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
16/95355: Et års udsættelse af påbegyndelse af speciale samt et års udsættelse af tidsfrist for 
at færdiggøre uddannelsen grundet barsel – bevilget.  
16/47407: Dispensation til at deltage i omprøve i Mediesprog 1 i februar 2017 uden at have 
deltaget i den ordinære prøve i samme termin – grundet sammenfald af eksaminer – bevilget.  
16/97086: Dispensation til at blive eftertilmeldt prøve i januar 2017 i Vidensfag: International 
politik og organisation – bevilget.  
16/97161: Udsættelse af afleveringsfristen for speciale med 6 mdr. Studienævnet kunne 
godkende en udsættelse på 3 mdr. som er den periode, den vedlagte lægeattest bekræfter 
sygdom.  
16/47497: Dispensation til et fjerde prøveforsøg i faget ’Journalistikkens praktik’ begrundet i 
dokumenteret sygdom – bevilget. Studienævnet besluttede samtidig at give den studerende en 
afløsningsopgave, fordi faget er udgået.  
16/49422: Dispensation til at få udsat studiestart fra september 2016 til september 2017 – 
afslået.  

 
 Vedrørende optagelse på cand.public.-uddannelsen på dispensation 

1408xx: Ansøgeren har bestået tre håndværksfag fra San Francisco State University (JOUR 
221 Newswriting; BECA 460 Introduction to New on Broadcast and Electronic Media; JOUR 235 
Photojournalism I) samt haft to relevante praktikperioder som del af sin 
professionsbacheloruddannelse i Kommunikation fra DMJX. Studienævnet vurderede, at 
ansøgeren dermed samlet set har en faglig baggrund til at blive optaget på cand.public.-
uddannelsen. 
0504xx: Ansøgeren er professionsbachelor i Kommunikation fra DMJX og har ingen 
journalistiske håndværksfag som del af sin uddannelse. Studienævnet vurderede, at ansøgeren 
ikke kan optages på cand.public.-uddannelsen, men kan henvises til at søge optagelse på 
cand.mag.-uddannelsen i Journalistik.  

 
 
8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
 16/95383: Projektorienteret forløb til 20 ECTS på cand.public.-uddannelsen – godkendt. 

16/95366: Forhåndsmerit af seks fag fra KU og AU til valgfrit på cand.public.-uddannelsen – 
godkendt.  
16/49366: Startmerit af enkeltfag fra CBS og fag fra læreruddannelsen til bacheloruddannelsen i 
Journalistik – afslået.  
16/959358: Startmerit af fag fra Medievidenskab, AU, til bacheloruddannelsen i Journalistik – 
afslået.  
16/45328: Startmerit af fag fra Medievidenskab, SDU, til bacheloruddannelsen i Journalistik. 
Studienævnet godkendte, at Metode- og undersøgelsesdesign I kan meritoverføres til 
Journalistiske værktøjer: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 1.  

 
 
9. Eventuelt 

- Semestermøde i december for alle journalist-studerende. Morten og Peter kigger på 
tidspunkter. 
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- Niels påpegede, at den igangværende undervisningsevaluering er ubrugelig for under-
viserne på håndværksfagene. Morten opfordrede til, at kritik af evalueringen sendes til ham. 
Han vil samle op på kritikpunkterne og sørge for at sende dem videre.  

 
 
Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.15.  
 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


