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Studienævn for Journalistik 
27. november 2007  

J.nr. 033/578 
-/nie 

 
 

Referat af  
møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag den 8. november 2007  
 
 
 
 
Til stede: Ebbe Grunwald, Eva Kristina Holme Jung, Merle Strand Banggaard,  

Tenna Hjortnæs Petersen, Troels Mylenberg og Liselotte Nielsen (sekretær).  
 
Fraværende 
med afbud: Lise Lyngbye og Niels Overgaard.  
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1 - 11, 13 – 15 og 12.  
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2007  
 
Udskudt til næste møde, fordi referatet ikke er udsendt.  
 
 
Ad 2.  Meddelelser 
 
Troels Mylenberg gennemgik kort de fremlagte meddelelser. Man aftalte, at nyhedsbreve 
fra universitetets ledelse fremover videresendes til studienævnets medlemmer.  
 
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
 
Sekretæren oplyste, at der som noget nyt indføres tilmelding til undervisning med virkning 
fra forårssemestret 2008.  De journaliststuderende skal tilmeldes undervisning til forårs-
semestret 2008, og undervisningstilmeldingen konverteres automatisk over til en eksamens-
tilmelding til sommereksamen 2008, medmindre den studerende selv aktivt afmelder sig.  
 
Af praktiske hensyn har Sekretariatet valgt automatisk at tilmelde de studerende til under-
visning efter følgende model: BA-Studerende optaget i 2007 tilmeldes alle obligatoriske fag 
på deres 2. semester. BA-studerende optaget i 2006 tilmeldes alle obligatoriske fag på deres 
4. semester. Tilvalgsstuderende optaget i 2007 tilmeldes alle obligatoriske fag på deres 2. 
semester. Kandidatstuderende (linie A) på 1. semester tilmeldes alle obligatoriske fag på 1. 
semester. De øvrige kandidatstuderende på såvel linie A som B er iflg. deres normerede 
studieforløb enten i praktik, i gang med ’gryderet’ eller i gang med speciale i F2008.  
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Bemærk: studerende, der ikke følger normeret studieforløb, skal henvende sig på Sekretaria-
tet for at blive tilmeldt den undervisning, de ønsker at følge i F2008.  
 
De studerendes selvbetjeningsmodul 
Tilmeldingerne til undervisning vil kunne ses i de studerendes selvbetjeningsmodul, og fra 
20. november 2007 og frem til 9. marts 2008 vil de studerende kunne afmelde sig under-
visning, de ikke ønsker at følge.  I tiden 9. marts til 19. marts bliver undervisningstilmel-
dinger gjort til eksamenstilmeldinger.  
I perioden 20. – 30. marts 2008 kan de studerende tilmelde sig eksamen i de yderligere fag, 
de måtte ønske, fx et fag man tidligere er dumpet i.  
Afmelding af eksamen kan som sædvanlig ske indtil ugedagen før eksamensdagen, dvs. en 
uge før eksamen.  
 
 
Ad 3.  Ansøgninger om dispensation 
 
101082 fik tilladelse til at gå til den mundtlige prøve i bachelorprojektet i januar 2008, selv 
om ansøgeren mangler at bestå en skriftlig prøve der afholdes i slutningen af samme måned. 
Ansøgeren får naturligvis først sit eksamensbevis, når alle prøve r er bestået.  
 
040584 fik tilladelse til et 4. prøveforsøg i Håndværk 1 -  trykte medier på tilvalgsforløbet.  
 
151081 fik tilladelse til at gå til sygeeksamen i februar 2008 i Journalistisk håndværk & 
Sprog samt Borger, velfærd, samfund uden at have deltaget til de ordinære prøver. Ansøge-
ren anmodes om dokumentation for sygdomsforløbet.  
 
240381 fik tilladelse til at blive eftertilmeldt eksamen i Journalistisk håndværk, Sprog og 
Kommunikation samt Borger, velfærd, samfund. 
 
120881 fik tilladelse til at blive eftertilmeldt eksamen i Mediesociologi 1, Håndværk 2 Ra-
dio, International politik og organisation, Mediesociologi 3 samt Socialøkonomi og -
politik.  
 
060479 fik tilladelse til et 4. prøveforsøg i Retssystemet i grundtræk og medieret.  
 
 
Ad 4.  Ansøgninger om meritoverførsel 
 
231082 fik meritoverført Socialøkonomi og –politik/Virksomhedsregnskab, men fik samtidig 
afslag på meritoverførsel af International politik og organisation, fordi studienævnet ud fra 
det indsendte materiale ikke fandt det godtgjort, at ansøgeren i emner og omfang havde 
gennemgået, hvad der svarer til dette fag. 
 
290581 fik meritoverført kurset Norsk sprog og litteratur fra Universitetet i Bergen som 10 
ects valgfrit på kandidatuddannelsen i journalistik, linje B. 
 
230378 fik meritoverført kurset International politik og organisation på baggrund af et tilsva-
rende fag bestået ved Københavns Universitet.  
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050579 fik meritoverført kurset International politik og organisation på baggrund af et tilsva-
rende fag på den beståede bacheloruddannelse i statskundskab ved SDU.  
 
260278 fik meritoverført Håndværk 1, Sprog og kommunikation 1 og 2, Værktøj 1 bestående 
af Indledende edb og Informationssøgning, Retssystemet i grundtræk og Medieret samt Dansk 
politik og forvaltning på baggrund af dels fag fra Danmarks Journalisthøjskole og dels en 
gennemført læreruddannelse med bl.a. samfundsfag som liniefag. Studienævnet afslog at 
meritoverføre Moderne dansk og europæisk historie, idet ansøgeren ikke kan godtgøre at have 
bestået tilsvarende fag.  
Ansøgeren fik derudover dispensation til at komme i praktik, selv om Håndværk 3 TV ikke 
er bestået.  Faget skal dog efterfølgende bestås i sin helhed. Denne dispensation blev givet 
udelukkende på baggrund af ansøgerens samlede uddannelsesforløb og vil ikke være præce-
densskabende. Ansøgeren søgte endvidere om at få ekstra vejledningstimer i Sprog og kom-
munikation 3. Studienævnet afslog dette, fordi man mener, at ansøgeren vil indhente det 
manglende undervejs i undervisningen i Håndværk 3 TV og Håndværk 4.  
 
051272 fik meritoverført de valgfrie moduler Sprog der virker (5 ects) og Forskningsformid-
ling (5 ects) på diplomuddannelsen i ’Analytisk Journalistik’ på baggrund af faget Fagligt 
men klart (20 ects) fra Danmarks Journalisthøjskole. 
 
 
Ad 5.  Godkendelse af evalueringsform for Mediesprog 3 på studieordningen for bache-

loruddannelsen i Journalistik 2007 
 
Faget evalueres ved deltagelse, internt bedømt med godkendt/ikke godkendt. 
 
 
Ad 6.  Godkendelse af studieordning for Tilvalg i Journalistik 2007  
 
Den fremlagte studieordning blev godkendt, idet det bemærkes, at der mangler fagbeskri-
velse på Mediesprog.  
 
  
Ad 7.  Gruppeeksaminer 
 
Troels Mylenberg oplyste for, at den ansøgning, som Studienævnet indsendte til Fakultetet 
om dispensation til at måtte fortsætte med at afholde gruppeeksaminer, ikke er blevet vide-
resendt til Ministeriet.  
 
Det var Troels’ holdning, at det på nuværende tidspunkt ikke kan betale sig at indsende 
ansøgningen, da vi alligevel ikke kan forvente svar inden vintereksamen. Ved den forestå-
ende vintereksamen vil vi derfor være nødsaget til at eksaminere de studerende enkeltvis. 
Selve den skrevne opgave må fortsat gerne være udarbejdet i grupper, når det tydeligt frem-
går, hvem der har skrevet hvad.  
 
Erfaringerne fra vintereksamen skal derefter afgøre, om Studienævnet vil gøre et nyt forsøg 
med at indsende dispensationsansøgning.  
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Ad 8.  Regler for hhv. at søge praktikplads og at starte praktikophold  
 
Ifølge studieordningen for bacheloruddannelsen i Journalistik er  
 
I) forudsætningen for at deltage i praktiksøgningen, at 1. årsprøven er bestået.  
 
II) Adgang til at påbegynde praktikforløbet forudsætter derudover, at alle håndværksfag og 
sprog er bestået. 

 
Der er rejst spørgsmålstegn ved I) i forhold til eksamensbekendtgørelsens §§ 22 og 23, 
hvoraf det fremgår, at de studerende inden udgangen af første år skal deltage i 1. årsprøven 
for at kunne fortsætte uddannelsen, og at 1. årsprøven skal være bestået senest inden ud-
gangen af andet studieår efter studiestart.  
 
Studienævnet har derfor indhentet udtalelse fra Fakultetets jurist, der har oplyst, at man 
ikke allerede i april måned, hvor praktiksøgningen finder sted, må kræve, at de studerende 
har bestået 1. årsprøven, men at det er i orden at kræve den bestået, inden praktikforløbet 
starter den 1. august, idet de studerende jo på dette tidspunkt er nået til udgangen af andet 
studieår efter studiestart.  
 
Studienævnet sløjfer derfor kravet nævnt under I) med omgående virkning. Adgang til at 
påbegynde praktikforløb bliver herefter en bestået 1. årsprøve samt at alle håndværksfag og 
sprogfag er bestået.  
 
 
Ad 9.  Delpolitik Studiestart  
 
Studienævnet bemyndigede Troels Mylenberg til at svare Fakultetet. 
 
 
Ad 10. Delpolitik Studieledelse / Studieadministration 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer. 
 
  
Ad 11. Fastsættelse af regler for udbetaling af støtte til studerende  
 
Punktet sættes på dagsordnen for næste møde. Medlemmerne opfordres til at komme med 
forslag til, hvordan støtten skal udbetales.  
 
 
Ad 12. Eventuelt 
 
Eva foreslog, at der indkøbes Krakkort eller GPS til Centrets biler. Troels indvilgede i, at 
der kan købes et Krakkort til hver bil. Sekretæren bestiller dem i Universitetsboghandlen.  
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Ad 13. Mulighed for studieophold i udlandet på 7. semester på bacheloruddannelsen i 
Journalistik 

 
Merle Strand Banggaard ønskede punktet på dagsordnen for at få Studienævnet til at arbej-
de for, at også bachelorstuderende fremover får mulighed for at få international erfaring 
under studiet.  
 
Troels oplyste, at han pt. arbejder på at lave en samarbejdsaftale med en uddannelsesinstitu-
tion på Long Island/New York, men at SDU allerede har ca. 600 aftaler med internationale 
universiteter el.lign., som journaliststuderende også kan gøre brug af. 
 
Under drøftelsen opstod der tvivl om, hvorvidt det er en betingelse for at få støtte til op-
hold og/eller tuition fees, at der er en samarbejdsaftale mellem institutionerne. Dette under-
søges af Troels/sekretæren til næste møde. 
 
Ebbe Grunwald foreslog at bede Erik Albæk orientere om sine udenlandske samarbejds-
partnere.  
 
 
Ad 14. Diskussion af mulighed for elektronisk evaluering af undervisning 
 
Karsten Prinds havde bedt Studienævnet arbejde for, at journalistuddannelsen kan få lov at 
evaluere undervisningen elektronisk enten via Blackboard eller via det system, der bruges på 
HA-uddannelserne på SDU. 
 
Studienævnet støtter forslaget og vil sende en anmodning herom til Fakultetet.  
 
 
Ad 15.  Udkast til fremtidige eksamensterminer ved Det Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet 
 
Fakultetet har udsendt et udkast til en fremtidig struktur for semesterundervisning samt 
afholdelse af eksamen og reeksamen. For at få plads til at afholde den påbudte reeksamen i 
vinterterminen foreslås semesterlængden fastsat til 12 uger om efteråret og 15 uger om for-
året.  Efterårssemestre vil som følge deraf løbe over 12 uger i september-oktober-november, 
i december afholdes ordinær eksamen og i januar reeksamen. Forårssemestre vil forsat 
strække sig over februar-marts-april-maj, og der vil være ordinær eksamen i juni og reeksa-
men i august.  
 
Studienævnet kunne se problemer i, at forårs- og efterårssemestre ikke længere vil være lige 
lange, når der undervises i Radio og TV i begge semestre. Nævnet ønskede, at de to fa-
gansvarlige undervisere, Karsten Prinds og Karsten Baagø, får lejlighed til at udtale sig om 
forslaget. Troels skriver herefter et høringssvar, som rundsendes til Studienævnets med-
lemmer til godkendelse.  
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Mødet sluttede kl. 15.05. 
 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær  


