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

-/nie 
 
 

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik 
den 14. maj 2007 

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

Lyngbye, Niels Overgaard, Troels Mylenberg og Liselotte Nielsen (sekretær).  
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Udsat til næste møde, da referatet ikke er udsendt endnu. 
 
 
Ad 2. Ansøgning om dispensation til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling til fortsat at måtte afholde mundtlige gruppeeksaminer 
 
Udsat til næste møde.  
 
 
Ad 3.  Godkendelse af studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik samt til-

hørende målbeskrivelser  
 
Alle målbeskrivelserne blev gennemgået for diverse småændringer af mere redaktionel art. 
For at ensrette opstillingen og formuleringerne vedtog nævnet følgende retningslinjer: 
 
- ’de studerende’ – der bruges flertalsformen i stedet for ’den studerende’ 
- under overskriften ’Formål og sigte’ skrives det overordnede formål (fx for alle fire se-

mestre Mediesprog 1-4) 
- under overskriften ’Målbeskrivelse’ skrives målsætningen for det enkelte semester (fx 

Mediesprog 1) 
- under overskriften ’Litteratur’ skrives ’Jf. gældende pensumbeskrivelse’ og alle littera-

turhenvisninger etc. flyttes til pensumbeskrivelserne 
- angivelser af arbejdsindsats (timetal og fordeling) flyttes til pensumbeskrivelserne 
 
Karsten Baagø og Karsten Prinds inviteres med til næste studienævnsmøde med henblik på 
at få ensrettet indgangskrav og krav om opgaver i undervisningen i hhv. Radio og TV.  
 
Journalistisk Håndværk 4 
Der tilføjes ’researchmetoder’ og ’praktisk argumentation’. To obligatoriske opgaver i ’prak-
tisk argumentation’ skal være bestået for at kunne indstille sig til eksamen.  
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Varigheden af den afsluttende eksamensopgave reduceres fra en 3-ugers til en 2-ugers opga-
ve, fordi der tillige ligger en ugeopgave og to skriftlige prøver i eksamensperioden på 4. 
semester.  
 
I selve studieordningen for bacheloruddannelsen 2007 blev ligeledes foretaget nogle 
småændringer samt en væsentlig ændring vedrørende beståelse af 1.-årsprøven på Journali-
stik. Hidtil har 1.-årsprøven kunnet bestås på et gennemsnit; dette ændres med virkning for 
studerende, der bliver optaget pr. 1. september 2007.  
 
Beståelseskrav til 1.-årsprøven pr. 1.9.2007 er: 1.-årsprøven er bestået, når karakteren 2 hhv. 
’bestået/godkendt’ er opnået i alle 8 fag, der indgår i 1.-årsprøven. 
 
De 8 fag er: 
- Mediesprog 1 og  
- Journalistisk Håndværk 1 (fælles prøve, særskilte karakterer) 
- Mediesociologi 1 
- Journalistiske Værktøjer 1 (Indledende IT og webjournalistik samt Informations- og Kil-
desøgning) 
- Mediesprog 2 
- Journalistisk Håndværk 2 Radio og lyd på web eller Journalistiske Håndværk 3, TV* 
- Mediesociologi 2 og  
- Journalistiske Værktøjer 2 (Kildekritik og samf.vid.metode) (fælles prøve, én karakter)  
 
(*Hvis den studerende får Håndværk 2 på sit 2. semester indgår dette fag i den studerendes 
1.årsprøve. Får den studerende Håndværk 3 på sit 2. semester indgår dette fag i den stude-
rendes 1.årsprøve.) 
 
 
Ad 4.  Godkendelse af studieordning for tilvalgsforløbet i Journalistik samt tilhørende  
  målbeskrivelser   
 
I målbeskrivelserne under punktet undervisningsform nævnes kun type af undervisning og 
ikke antal dage, og eventuelle litteraturhenvisninger flyttes til pensumbeskrivelserne.  
 
Studieordningen samt følgende målbeskrivelser blev godkendt: 
 
Journalistisk Håndværk 1..........................10 ECTS 
Journalistisk Håndværk 2..........................15 ECTS 
Medieforståelse .........................................5 ECTS 
Retssystemet i Grundtræk – Medieret .......5 ECTS 
 
Der resterer at blive godkendt målbeskrivelse for ’Informationssøgning og Kildekritik’ samt 
Mediesprog.  
 
Det bemærkes, at undervisningen på 1. semester i tilvalgsforløbet først starter i uge 44.  
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Ad 5.  Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik samt til-

hørende målbeskrivelser 
 
Blev udsat til et senere møde. 
 
 
Ad 6.  Ansøgninger om dispensationer  
 
Studienævnet behandlede ansøgninger fra følgende personer, der alle har søgt om indskriv-
ning direkte på kandidatuddannelsen i Journalistik – linie B: 
 
251183 har en bacheloruddannelse i engelsk og retorik og formidling fra Aarhus Universi-
tet samt et praktikforløb på DR. Ansøgeren indkaldes til en samtale med Tom Buk-
Swienty, der er fag-ansvarlig for linie B, for at vurdere, om der er basis for at give dispensa-
tion fra kravet om at tilvalg i Journalistik skal være gennemført.  
 
161178 har en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab og sociologi fra Københavns Uni-
versitet. Studienævnet kunne ikke give dispensation til indskrivning direkte på kandidatud-
dannelsen uden gennemført tilvalg el. tilsvarende i Journalistik. 
 
210274 har et uddannelsesforløb fra Harvard University, som er vurderet til at svare til en 
dansk bachelorgrad inden for det samfundsvidenskabelige område. Studienævnet kunne 
ikke give dispensation til indskrivning direkte på kandidatuddannelsen uden gennemført 
tilvalg el. tilsvarende i Journalistik. 
 
081180 har en bacheloruddannelsen i kommunikation (humanistisk informatik) fra Aal-
borg Universitet. Studienævnet kunne ikke give dispensation til indskrivning direkte på 
kandidatuddannelsen uden gennemført tilvalg el. tilsvarende i Journalistik. 
 
200173 har ud over, hvad der i dag svarer til en professionsbacheloruddannelse, to moduler 
på diplomuddannelsen i journalistik samt praktisk erfaring inden for faget, og studienævnet 
besluttede, at ansøgeren kan indskrives direkte på kandidatuddannelsen i Journalistik – 
linie B.  
 
 
Ad 7.  Eventuelt 
 
Nævnet havde en generel drøftelse af bacheloruddannelsens struktur, og herunder om de 
akademiske fag kunne erstattes af en ’akademisk pakke’.  
 
 
Mødet sluttede kl. 12.15. 

 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


