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Studienævn for Journalistik 
16. april 2008  
J.nr. 033/578 

-/nie 
 

 
Referat af  

møde i Studienævnet for Journalistik 
torsdag den 7. februar 2008  

 
 
 
I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian Aaskov Nielsen, 

Karsten Prinds, Marie Dissing Sandahl, og faglig vejleder Tenna Hjortnæs 
Petersen.   

 
Afbud: Liselotte Nielsen (sekretær). 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 25. januar 2008    
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Meddelelser 
 
Der blev talt om at kommunikeret cand. public. A-uddannelsen bedre og bredere, ligesom 
vi gerne skal arbejde på at synliggøre ph.d.’ere og forskere mere på Medietorvet. 
 
Peter Bro vil sammen med Charlotte udfærdige forslag til plan for en mere markant festlig-
holdelse af de færdige kandidater og synliggørelse af deres specialer 
 

 
Ad 3. Ansøgning om dispensationer 
 
260278 fik ok til at følge Håndværk 4 og Håndværk 3 TV samtidig, men skal bestå/have 
afleveret en Håndværk 4-eksamensopgave inden praktikken. Troels bør tale med ansøgeren 
om den praktiske afvikling af eksamen i Håndværk 4 og TV i juni. Tilladelsen begrundes i 
ansøgerens særlige baggrund og det forhold, at ansøgeren har en læreruddannelse i bagagen 
og er derfor ikke præcedensskabende.  Dertil kommer, at ansøgeren skal tale med Peter Bro 
om Mediesociologi.  
 
071280 fik tilladelse til et særligt forløb, hvor ansøgeren tager Håndværk 4 og Sprog 4 i 
forårssemestret 2008 og først i efterårssemestret 2008 Håndværk 3 TV og Sprog 3.  Studie-
nævnet sagde endvidere, at ansøgeren skal tage Medieret i dette semester sammen med de 
tilvalgsstuderende [det har efterfølgende vist sig, at undervisningen i Medieret overlapper 
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med undervisningen i Håndværk 4, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre]. Ansøgeren skal 
desuden have at vide, at der skal afleveres en opgave i Mediesociologi 3, før der kan laves  
Mediesociologi 4. 
 
060479- ansøgeren opfordres til at uddybe sin ansøgning og redegøre detaljeret for sin si-
tuation samt forløbet omkring de ”brændte” eksamensforsøg.  Nævnet vil derpå behandle  
sagen på næste møde den 13. marts. 
 
100486 søgte om sygeeksamen i alle fag på 1. semester. Den studerende henvises til Kar-
sten Prinds for at aftale, hvordan de mistede prøver på 1. semester bedst kan indhentes. 
 
130677 fik tilladelse til at aflevere og få bedømt bachelorprojektet uden for de sædvanlige 
afleveringsterminer. 
 
250780 fik dispensation til at få anerkendt sin eksamensafmelding i faget ’Dansk politik 
og forvaltning’. 
 
120881 fik tilladelse til et særligt forløb, hvor ansøgeren tager Håndværk 4 og Sprog 4 i 
forårssemestret 2008 og først i efterårssemestret 2008 Håndværk 3 TV og Sprog 3. Samti-
dig fik ansøgeren lov til at lave en afløsningsopgave i Mediesociologi 1 inden for 2006-
pensummet.  
 
290472 fik afslag på en ansøgning om at få annulleret sin eksamenstilmelding til Journali-
stisk Håndværk 1 (tilvalg), idet studienævnet ikke fandt, at der forelå særlige omstændighe-
der. Skulle det blive aktuelt på et senere tidspunkt, vil ansøgeren kunne søge om et 4. prø-
veforsøg.  
 
 
Ad 4. Ansøgning om meritoverførsler 
 
Kan ikke behandle den, men de vil blive godkendt. 
 
 
Ad 5. Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik, linje B 

 
Studienævnet godkender studieordningen, dog med forbehold for specialeformuleringen i 
8.1, som gerne må uddybes fra Tom Buk-Swienty. 
 
 
Ad 6. Ændring af målbeskrivelser 
 
Studienævnet godkendte den foreslåede ændring af målbeskrivelsen for ’Journalistisk Hånd-
værk 2 (tilvalg)’.   
 
 
Ad 7. Opgørelse af evaluering af undervisning i efterårssemestret 2007  
 
Evalueringerne tages til efterretning. 
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Ad 8. Ansøgning om støtte fra Dicar-bevillingen 
 
Der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvilken type projekter Studienævnet vil bevillige pen-
ge til - herunder en ansøgningsfrist.  
 
 
Ad 9. Implementering af delpolitik ’Efter uddannelse’ 

 
Delpolitik efter uddannelse er implementeret. 
 
 
Ad 10. Eventuelt 
 
Studienævnets temadag i maj skal fokusere på nye fag samt en opdeling af Mediesociologi. 
 
Studienævnet arrangerer for fremtiden semestermøder fire gange årligt – feb/april og 
sept/nov, datoer fastlægges på næste møde. 
 
Peter Bro arbejder på en plan for bedre samspil mellem håndværk og akademia. 
 
Det blev besluttet at sige nej til forslaget om en kalender. 
 
 
Troels Mylenberg 
formand for studienævnet /referent   


