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Studienævn for Journalistik 
22. maj 2007  
J.nr. 033/578 

-/nie 
 

 
 

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik 
den 1. maj 2007 

 
 
Til stede: Merle Strand Banggaard, Ebbe Grundwald, Eva Kristina Holme Jung, Lise 

Lyngbye, Niels Overgaard, Malene Rykær (kom under pkt. 7), Troels My-
lenberg og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Godkendt.  
 
For at synliggøre Studienævnets virke over for de studerende aftaltes det, at sekretæren sen-
der Eva en mail med link til den internetside, hvor Studienævnets dagsordner og referater 
offentliggøres, og at Eva videresender besked til de studerende, om at der er nyt på siden.  
 
 
Ad 2. Meddelelser 
 
a)  Vedr. Erasmus Mundus-programmet nævnte Troels Mylenberg, at journalistik hidtil 
ikke har kunnet gøre brug af udvekslingsprogrammer med udenlandske uddannelsesinstitu-
tioner, men at det i fremtiden vil blive mere relevant. 
 
d)  Vedr. regelsættet fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets edb-afdeling (SFEO) om 
regler for eksamen med pc, blev det foreslået at udsende et link med reglerne til alle stude-
rende. Samtidig bør medsendes regler for god opførsel ved skriftlige eksaminer.   
 
f) Formanden for censorkorpset har opgjort resultaterne af vinterens eksaminer og havde 
ingen graverende kommentarer.  
 
Lise Lyngbye gjorde opmærksom på, at studienævnet aldrig har fået defineret omfanget af 
en analyserende rapport / arbejdsrapport. 
 
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
 
Ingen.
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Ad 3. Sager behandlet af formanden og/eller uddannelseskoordinator 
 
Taget til efterretning.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om dispensationer 
 
021069 søgte om dispensation til et 5. prøveforsøg i faget Sociologi for journalister. Stu-
dienævnet besluttede at udskyde afgørelsen og bede ansøgeren udarbejde en meget detalje-
ret og realistisk plan over resten af studiet. Planen skal indeholde de fag, ansøgeren mangler 
at bestå, hvor stort pensum er i de manglende fag og i hvilke eksamensterminer ansøgeren 
forventer at bestå hvilke fag.  
 
071280 søgte om dispensation til et 4. prøveforsøg i Håndværk 1 og Sprog 1. Ansøgeren 
har ikke været studieaktiv siden juli 2004. Studienævnet besluttede at indkalde ansøgeren 
til samtale med Troels Mylenberg, inden ansøgningen behandles.  
 
210775 søgte om dispensation til at færdiggøre bacheloruddannelsen i journalistik, selv om 
ansøgeren ikke har været studieaktiv siden januar 2002. Iflg. den gamle ordning, den stude-
rende står indskrevet på, mangler ansøgeren kun at bestå bachelorprojeket. Studienævnet 
besluttede at indkalde ansøgeren til samtale med Troels Mylenberg, inden ansøgningen 
behandles. 
 
301078 søgte om dispensation til at blive optaget på cand.public. B-uddannelsen uden at 
have tilvalg i journalistik. Ansøgeren har bestået bacheloruddannelsen i Medievidenskab 
ved SDU og har en række praktiske erfaringer. Studienævnet besluttede at indkalde ansøge-
ren til samtale med den fagansvarlige for cand.public. B-uddannelsen, Tom Buk-Swienty, 
og afvente indstilling herfra, inden ansøgningen behandles.  
 
 
Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsler 
 
Intet. 
 
 
Ad 6.  Udkast til normvejledning for VIP’ernes arbejdsindsats  
 
Fakultetet havde udsendt ’Normvejledning for VIP’ernes arbejdsindsats’ af 14.2.2007 til 
kommentering. 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer. 
 
 
Ad 7.  Godkendelse af studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik samt tilhø-

rende målbeskrivelser  
 
Studienævnet fastsatte nedenstående ECTS-point og studieforløb for bacheloruddannelsen 
i Journalistik med start 1. september 2007: 
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 Fagtitel ECTS 

De Journalistiske Værktøjer 1: Indledende IT og webjournalistik samt 
Informations- og kildesøgning  

5 

De journalistiske værktøjer 2: Kildekritik og samfundsvidenskabelig me-
tode  

5 

Journalistiske Håndværk 1  10 

Journalistiske Håndværk 2:  

Radio og lyd på web 

Gruppeeksamen 

Individuel eksamen 

 

 

5 

5 

Journalistiske Håndværk 3 – tv 10 

Journalistiske Håndværk 4  10 

Mediesprog 1  5 

Mediesprog 2 5 

Mediesprog 3   5 

Mediesprog 4  5 

Mediesociologi 1 5 

Mediesociologi 2  5 

Mediesociologi 3 5 

Mediesociologi 4 5 

Retssystemet i Grundtræk - Medieret 5 

Bachelorprojekt 20 
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Praktik 60 

Socialøkonomi og –politik 5 

Moderne Dansk og Europæisk Historie 5 

Dansk Politik og Forvaltning 10 

International Politik og Organisation 5 
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Valgfrit (pt. Aktuelle Samf.problemer) 10,0 
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7. semester 
 

Valgfrit fag Bachelorprojekt 

6. semester 
 

5. semester 
 

P R A K T I K 
 

4. semester Mediesprog 4 Håndværk 4 Medie-
sociologi 4 

Retssystemet i 
Grundtræk - 
Medieret 

International 
politik og 
organisation 

3. semester Mediesprog 3 Håndværk 3, TV (el. 2)* Medie-
sociologi 3 

Socialøkonomi 
og -politik 

DK politik 
& forvalt-
ning 

2. semester Mediesprog 2 Håndværk 2, Radio (el. 3)* Medie-
sociologi 2 

Værktøj 2 DK politik 
& forvalt-
ning 

1. semester Mediesprog 1 Håndværk 1 Medie-
sociologi 1 

Værktøj 1 Mod. dansk 
og europæisk 
historie 

 
 
 
 

 
= fag i farvede felter indgår i 1. årsprøven,  
   se pkt. x.xx vedr. krav til beståelse af 1.årsprøven. 

 
 
*Den ene halvdel af de studerende vil få Radio på deres 2. semester og TV på deres 3. seme-
ster. Den anden halvdel får fagene i omvendt rækkefølge, dvs. TV på deres 2. semester og 
Radio på deres 3. semester.  
 
Studerende optaget i 2007 vil få faget Dansk politik og forvaltning på deres 1. og 2. seme-
ster og faget Moderne dansk og europæisk historie på deres 3. semester.  
 
Fra efteråret 2008 kører fagene igen som angivet i diagrammet. 
 
 
Ad 8.  Godkendelse af studieordning for tilvalgsforløbet i Journalistik samt tilhørende  
  målbeskrivelser   
 
Udskudt til næste møde.  
 



 

 

 

Side 5 af 5 

 
Ad 9.  Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik samt tilhø-

rende målbeskrivelser  
 

Udskudt til næste møde.  
 
 
Ad 10. Optagelse på cand.public. B-uddannelsen  
 
Lise medbragte en forespørgsel fra en studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i 
Engelsk og Retorik ved Aarhus Universitet, og som spørger, om 1. studieår på bachelor-
uddannelsen i Journalistik ved Danmarks Journalisthøjskole vil være tilstrækkeligt til at 
blive indskrevet på cand.public. B-uddannelsen uden at have bestået tilvalg i Journalistik.  
 
Studienævnet bekræftede, at 1. studieår som forespurgt vil være tilstrækkeligt, forudsat at 
1.-årsprøven ved DJH samtidig er bestået.  
 
 
Ad 11. Eventuelt 
 
a)  Der afholdes ekstraordinært møde mandag den 14. maj 2007 kl. 9.00, hvor de udsatte 
punkter om godkendelse af studieordninger og målbeskrivelser sættes på dagsordnen.  
 
b)  Ebbe Grunwald fortalte om sine erfaringer med faget ’Sprog, der virker’, som udbydes 
under diplomuddannelsen i Journalistik. Det nuværende hold er en stor pædagogisk udfor-
dring, idet deltagernes forudsætninger er forskellige. Størstedelen af deltagerne har en bag-
grund som cand.mag. og på samme hold er et lille antal uddannede journalister. Rekrutte-
ringen af deltagere til faget sker via en trykt brochure, men Ebbe vurderer, at der derudover 
er behov for mere vejledning af ansøgerne.  
 
Studienævnet forventer, at problematikken i faget vil fortsætte, indtil der i givet fald kan 
udbydes en masteruddannelse i Journalistik, som nok vil være mere attraktiv for uddannede 
cand.mag.’er. 
 
c)  Eva Kristina Holme Jung mindede om, at studienævnet skal forelægges evalueringen af 
faget Dansk Politik og Forvaltning.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.15.    

 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


