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Referat af  
møde i Studienævnet for Journalistik 

tirsdag den 19. august 2008 
 
 
I mødet deltog: Peter Bro, Karsten Prinds, Signe Damgaard, Marie Dissing Sandahl, Kri-

stian Aaskov Nielsen og Liselotte Nielsen (sekretær). 
 
Fraværende  
med afbud: Troels Mylenberg.  
 
                                                                                                                                                                          
 
Dagsorden:  
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 17. juni 2008  
 
Godkendt. 
 
 
Ad 2. Meddelelser 
 
Kristian spurgte til pkt. G vedr. de internationale forhold på studiet. Karsten vil sørge for at 
svare fakultetet. På kandidatuddannelsen (linje A) er der tradition for, at mange studerende 
tager til udlandet for at studere, og der er nu også et par bachelorstuderende, der er uden-
lands i praktik. Der er lavet en aftale med Al Jazeera, og der arbejdes på en aftale med en 
uddannelsesinstitution i New York. På forskningssiden foreligger der en aftale med Univer-
sitetet i Amsterdam. 
 
Studienævnet talte om valg af studerende til nævnet. Valget finder sted i efteråret, og så-
fremt udkastet til tidsplanen under pkt. D holder, vil der være frist for indlevering af opstil-
lingslister den 24. oktober. De studerende blev opfordret til at huske at opstille kandidater 
til valget. Karsten nævnte, at man eventuelt kunne orientere de studerende om det på et 
semestermøde i midten af oktober.  
 
Kristian fremførte på vegne af de studerende ønske om at give fx. en dags pause mellem den 
individuelle eksamen og gruppeeksamen i Radio begrundet i, at de studerende er udkørte 
efter den individuelle eksamen. Man aftalte, at Kristian og Karsten skal tale med den nye 
underviser i Radio, Connie Dyrløv, om ønsket. Karsten pointerede dog, at hvis der indlæg-
ges en dags pause i eksamensforløbet i Radio, vil det betyde en dag mindre til at afvikle de 
øvrige eksaminer på bacheloruddannelsen.  
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Ad 3. Ansøgninger om dispensation 
 
060479  fik tilladelse til et 4. prøveforsøg i faget Journalistiske Værktøjer 1: IT og 
webjournalistik samt Informationssøgning begrundet i særlige, dokumenterede omstændig-
heder.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 
 
020786 søger om overflytning fra DJH til bacheloruddannelsen i Journalistik ved 
SDU. Ansøgeren angiver at have bestået 1.-3. semester af DJH’s journalistuddannelsen og 
søger ligeledes om merit. 
Studienævnet var positiv over for ansøgningen, men bad ansøgeren sende en studieordning 
fra DJH, hvor det er markeret, hvilke aktiviteter ansøgeren har bestået. Ligeledes bad næv-
net om fagbeskrivelser på de beståede aktiviteter og en opdateret eksamensudskrift. 
 
070883 søgte om meritoverførsel af faget ’Medieteori og metode’, som er obligatorisk 
på kandidatuddannelsens linje B, på baggrund af et modul ’Medieteori og mediebrug’ fra 
suppleringsfaget i journalistisk formidling ved AU.  Studienævnet besluttede at følge den 
fagansvarlige lærers indstilling og afslå det ansøgte, idet sammenfaldet mellem de emne-
kredse og den type litteratur, der benyttes i SDU-faget og i faget fra suppleringsuddannel-
sen er så begrænset, at der ikke er grundlag for meritoverførsel. 
 
 
Ad 5. Vurdering af faglig kvalitet af en udenlandsk MA-uddannelse i forbindelse 

med udlandsstipendium  
 
Studenterservice havde på vegne af en studerende fremsendt en ansøgning om faglig god-
kendelse af uddannelsen ’MA in Media and Journalism’ ved Newcastle University, Gradua-
te School, Faculty of Humanities and Social Sciences.  
Baggrunden for henvendelsen er den nye lov om udlandsstipendium, som trådte i kraft 1. 
juli 2008 og som bl.a. giver studerende ret til tilskud til betaling af studieafgift i udlandet til 
hele uddannelser på kandidatniveau. Studienævnet skal i den forbindelse udelukkende vur-
dere, om den pågældende uddannelse har en sådan faglig kvalitet, at SDU ville kunne have 
en udvekslingsaftale på kandidatniveau med universitetet.  
På baggrund af det tilsendte materiale samt den kendsgerning, at Newcastle University lig-
ger højere på ’Times Higher Education QS World University Ranking’ end SDU, vurdere-
de Studienævnet, at den ansøgte uddannelse har en faglig kvalitet, der kunne danne bag-
grund for en udvekslingsaftale.   
 
 
Ad 6. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2008    
 
Der var fremlagt evalueringer for ’Medier og politik’ og ’Akademisk håndværk’ på kandi-
datuddannelsens linje A samt for ’Informationsjournalistikkens strategiske grundlag’ på 
diplomuddannelsen, og evalueringerne ligger pænt.  
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Ad 7. Godkendelse af fag-/målbeskrivelser 
 
Følgende blev godkendt: 
 
’Journalistisk Håndværk – Tv-dokumentaren’, 10 ects-point, hjemmeopgave, karakter efter 
7-trins-skalaen og ekstern censur. Kurset udbydes som valgfrit på 1. semester af kandidat-
uddannelsens linje B. Det bemærkes, at Studienævnet ikke godkendte, at eksamen ligger over 14 
sammenhængende dage i januar; dette punkt skal drøftes med den ansvarlige lærer og tages op 
igen. Studienævnet pointerede, at det er et meget sent tidspunkt at få en fag-/målbeskrivelse 
for et efterårsfag til godkendelse.  
 
Fag-/målbeskrivelse for specialet på kandidatuddannelsens linje A blev godkendt. Omfang: 
30 ects-point, bedømmes eksternt med karakter efter 7-trinsskalaen.  
 
 
Ad 6. Godkendelse af fælles studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik 

(cand.public.) linje A og B 
 
Taget af dagsordenen, da der ikke er fremsendt ændringsforslag.  
 
 
Ad 7. Eventuelt 
 
Der blev aftalt følgende mødedatoer for resten af 2008, alle kl. 12.15 – 14.00: 
 
torsdag den 18. september  
torsdag den 23. oktober 
torsdag den 27. november 
torsdag den 18. december  
 
a) Karsten Prinds nævnte en forespørgsel fra en public B-studerende, der har forespurgt 
om muligheden for at skrive speciale sammen med en studerende fra RUC. [Alice Borbely 
fra Samfundsvidenskabs Uddannelsesenhed har efterfølgende oplyst, praksis på Samfunds-
videnskab er, at man gerne må lave speciale med en studerende uden for egen uddannelse 
og udenfor SDU, men vi kræver, at vores studerende skal have egen vejleder her ved SDU, 
og eksamen for vores studerende skal afholdes på SDU, dvs. at der kun gives tilladelse til, at 
udformningen af specialet og skriveprocessen er fælles. Hvad de bestemmer ved RUC, har 
vi jo ingen indflydelse på, men for vores SDU-studerende skal studieordningens regler 
overholdes, og hele forløbet må ikke adskille sig fra de øvrige medstuderende].  
 
b) Kristian foreslog, at der laves en FAQ (frequently asked questions) på hjemmesiden 
med svar på ’hvad gør man hvis …?’, oplysninger om tilmelding til reeksamen og lign. Der 
var enighed om, at det er en god idé. Man afventer, at studieordning og fagbeskrivelser 
lægges på, og tager punktet op til den tid.  
 
c) Kristian foreslog, at der anskaffes mobilt bredbånd, som udlånes til de studerende i 
lighed med biler, kameraer etc. Karsten tilsluttede sig forslaget og mente, at det nok ikke er 
så vanskeligt at skaffe p.t. 
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d) Signe spurgte til planlægningen af 4. semesters undervisning til foråret. Karsten oply-
ste, at det er aftalt, at Tom Buk-Swienty starter undervisningen, derefter kommer Lene 
Rimestad med en længere pakke, efterfølgende er der praktiksøgning og til slut kommer 
Rune Michelsen med flermedialitet.  
 
e)  Signe spurgte også til, hvordan de nye studerende introduceres til skrivning af akade-
miske opgaver. Karsten oplyste, at der er omdelt en folder om studieteknik, at der på intro-
dagene blev orienteret om at læse på universitetet og at der undervises i studieteknik på et 
tirsdagsarrangement.  
 
 
Mødet sluttede kl. 14.10 
 
 
Karsten Prinds   
formand  / Liselotte Nielsen 
    sekretær 


